
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

VĂN PHÒNG 

Số:             /VPUBND-THCB 
V/v phục vụ Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc ngày 09/8/2022 (4 cấp) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày        tháng 8 năm 2022 

Kính gửi:   

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố; 

- Viễn thông tỉnh Hòa Bình; 

- Điện lực Hòa Bình. 

Hội nghị trực tuyến (4 cấp) toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) do Thủ tướng Chính phủ chủ trì 

vào hồi 8h00’ ngày 09/8/2022, Thứ Ba (Theo Công điện số 1047/CĐ-VPCP ngày 

07/8/2022 của Văn phòng Chính phủ; Giấy mời số 276/GM-UBND  ngày 08/8/2022 của 

UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ kỹ thuật phối 

hợp với Trung tâm Tin học và Công báo - Văn phòng UBND tỉnh; Viễn thông tỉnh cử cán 

bộ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo và thông báo tới Viễn thông các huyện, 

thành phố cùng các điểm cầu tại Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố chuẩn 

bị phương tiện, các điều kiện, đảm bảo vận hành hệ thống phục vụ Hội nghị; Điện lực Hòa 

Bình đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại Trụ sở UBND tỉnh; trụ sở UBND các huyện, 

thành phố và và các điểm cầu tại UBND các xã, phường, thị trấn.   

(Đề nghị Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố thông báo đến UBND các 

xã, phường, thị trấn đối với địa phương có đủ điều kiện Họp trực tuyến để chuẩn bị và bố 

trí nhân lực để kết nối đường truyền phục vụ Hội nghị) 

Thời gian kiểm tra, vận hành chạy thử nghiệm hệ thống: Bắt đầu từ 15h00’  ngày 

08/8/2022 (thứ Hai). 

Đề nghị các đơn vị triển khai và phối hợp thực hiện (Thông tin liên quan liên hệ với 

Trung tâm Tin học và Công báo: Đ/c Lê Anh Phương, ĐT:  097-760-2156; Đ/c Đinh Quang 

Tùng,  ĐT:  0365-060-996; Viễn thông tỉnh: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 0915-555-

452)./. 

 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- TTTH&CB, NC-VX-KSTTHC, QT-TV; 

- Lưu: VT, THCB(NTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 
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