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GIẤY MỜI  
Dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm 

thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số 
  

 

 

Thực hiện Công văn số 1692/VPCP-HC ngày 29/12/2020 của Văn phòng Chính 

phủ, UBND tỉnh kính mời đồng chí tới tham dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh 

nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện 

tử, hướng tới Chính phủ số, Hội thảo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ Mai Tiến Dũng và Ngài Takio Yamada, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam chủ trì. 

1. Thành phần  

a. Điểm cầu cấp tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Hệ thống cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các 

cơ quan, đơn vị; 

- Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo Văn phòng, phòng Kiểm soát thủ 

tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm TH-CB; 

- Đại diện lãnh đạo VNPT Lai Châu và Viettel Lai Châu; 

- Phóng viên Đài PT-TH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

b. Điểm cầu các huyện, thành phố: 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Hệ thống cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Thời gian: 8 giờ 00’, Thứ sáu, ngày 08/01/2021. 

3. Địa điểm:  

a. Điểm cầu cấp tỉnh: Phòng họp trực tuyến số 10, Trung tâm Hội nghị văn 

hóa tỉnh Lai Châu. 



b. Điểm cầu các huyện, thành phố: Do Uỷ ban nhân dân các huyện, thành 

phố bố trí.  

4. Tài liệu Hội thảo, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử, mục Tài liệu Hội nghị tại địa chỉ http://vpubnd.laichau.gov.vn.    

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời 

các đồng chí đến dự họp đúng thành phần và thời gian./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c) 

- Văn phòng UBND tỉnh: QT, CB, HCC; 

- Lưu: VT, KSTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 
 

http://vpubnd.laichau.gov.vn/
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