
 
 

GIẤY MỜI 

Họp triển khai thực hiện Phòng họp không giấy tờ E-Cabinet 

theo chủ trương của Chính phủ 

 

  

 Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, 

định hướng đến 2025; Văn bản số 5378/UBND-PC1 ngày 14/8/2019 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thí điểm Hệ thống “Phòng họp không giấy” và “Ứng dụng 

giao việc tức thời - Nhắc việc thông minh”; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp 

triển khai thực hiện Phòng họp không giấy tờ E-cabinet theo chủ trương của Chính 

phủ như sau: 

 1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 12/9/2019 (Thứ 5). 

 2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh. 

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì); 

- Đồng chí Đặng Quốc Vinh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh (cùng chủ trì); 

- Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đai diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: Chánh Văn phòng, các 

Phó Chánh Văn phòng, Phòng Nội chính - Pháp chế, Trung tâm Thông tin - Công 

báo - Tin học; 

 - Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Viễn thông Hà Tĩnh; 

 - Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin. 

 (Đề nghị các đại biểu dự họp mang theo máy tính xách tay hoặc máy tính 

bảng để thử nghiệm ứng dụng Phòng họp không giấy tờ E-Cabinet) 
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 Phân công nhiệm vụ: 

 - Giao Viễn thông Hà Tĩnh chuẩn bị các nội dung, tài liệu để thuyết trình, 

giới thiệu về Hệ thống Phòng họp không giấy tờ E-Cabinet. 

 - Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị hội trường 

và các điều kiện cần thiết để phục vụ buổi làm việc. 

 Đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian 

nêu trên./. 

 

Nơi nhận:       
- Như thành phần mời dự;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, các PVP; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, PC1.                                                          

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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