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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu  

về 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 
 

 Thực hiện Công điện số 55/VPCP-CĐ ngày 15/01/2022 của Chính phủ về 

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 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; Giấy mời số 26/GM-UBND ngày 17/01/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về 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; UBND huyện Chi Lăng trân 

trọng kính mời đại biểu dự họp Hội nghị trực tuyến như sau: 

 I. THÀNH PHẦN MỜI DỰ HỘI NGHỊ 

 1. Tại điểm cầu cấp huyện 

 - Đồng chí Bí thư Huyện ủy;   (có giấy mời riêng) 

 - Chủ tịch UBND huyện; 

 - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số; 

 - Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn: Văn phòng 

HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Phòng giáo dục và Đào tạo; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tư pháp; Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc; Phòng Văn Hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông; Công an huyện. 

 - Lãnh đạo tổ chức, đoàn thể: Liên đoàn Lao động; Đoàn Thanh niên; Hội 

Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh huyện. 

 2. Tại điểm cầu cấp xã 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Trưởng công an các xã, phường, thị trấn; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã liên quan (do UBND xã, thị trấn mời). 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

 Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 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 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Khai mạc lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/01/2022 (thứ Ba) 



2. Địa điểm:  

- Điểm cầu huyện tại Phòng họp trực tuyến tầng 2 UBND huyện. 

- Điểm cầu xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Giao Công an huyện chủ trì chuẩn bị sao in đủ số lượng thành phần dự 

họp đến nội dung Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện. 

2. Viễn thông huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

huyện chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ cuộc họp (thử kết nối 

chậm nhất 13 giờ 00 phút ngày 18/01/2022).; 

3. Điện lực huyện cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra, đảm bảo nguồn điện thông 

suốt trong quá trình diện ra Hội nghị. 

4. UBND các xã, thị trấn: Chủ động in tài liệu (trên Hệ thống VNPT-

iOffice), gửi các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp xã. Cử cán bộ phối 

hợp với Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật đảm 

bảo cho cuộc họp tại xã, thị trấn. 

5. Các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 

theo quy định; không mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử có khả 

năng thu phát sóng vào phòng họp. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí sắp xếp, bố trí công việc đến dự họp 

theo thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                         

- Như thành phần;                                                                           

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Điện lực huyện; 

- Viễn Thông huyện; 

- Lưu: VT, VP.                                                          

                                           

 

T/L CHỦ TỊCH 
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