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GIẤY MỜI 

Dự Lễ phát động triển khai nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng” 

 và phát triển tài khoản thanh toán điện tử 

 

Căn cứ Giấy mời số 184/GM-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn  mời dự Lễ phát động triển khai Nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng” và 

phát triển tài khoản thanh toán điện tử. UBND thành phố trân trọng kính mời đại 

biểu tham dự Lễ phát động với các nội dung cụ thể như sau: 

 I. BUỔI CHIỀU NGÀY 12/5/2022 (Thứ Năm): Từ 14 giờ 00 phút 

1. Thành phần 

 - Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố: Văn 

hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, 

Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Kinh tế, Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Nội vụ, Thanh tra, Giáo dục và Đào đạo; Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Ban Quản lý chợ Giếng Vuông.  

 - Đại diện Lãnh đạo: Liên đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn, Hội 

Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố;  

 - Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công nghệ số cộng đồng của các xã, phường (đề 

nghị UBND các xã, phường, mời giúp).  

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị The Pride, số 69 đường Trần Phú, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

3. Nội dung  

- Tổ chức Lễ phát động triển khai Nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng” và 

phát triển tài khoản thanh toán điện tử. 

 - Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phát triển Kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2. 

II. BUỔI SÁNG NGÀY 13/5/2022 (Thứ Sáu): Từ 8 giờ 00 phút 

 1. Thành phần, địa điểm 

 1.1. Tại phòng họp trực truyến UBND thành phố 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố;  

 - Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Văn phòng 

HĐND-UBND, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Tài Nguyên và Môi trường, 

Quản lý Đô thị, Kinh tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và 

Đào đạo; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp, Ban Quản lý chợ Giếng Vuông; 

 - Đại diện Lãnh đạo: Thành Đoàn, Hội Nông dân thành phố. 
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 - Đại diện lãnh đạo: Bưu điện thành phố, Viettel post thành phố. 

  1.2. Tại phòng họp trực truyến UBND xã, phường 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường; công chức văn hóa xã hội và 

Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh. 

 - Tổ Công nghệ số cộng đồng các thôn, khối phố. 

(Thành phần tại điểm cầu UBND các xã, phường đề nghị UBND các xã, 

phường mời giúp). 

2. Nội dung 

Tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng các nền tảng sau: 

 - Cài đặt sử dụng App “Công dân số - Xứ Lạng”;  

 - Tạo tài khoản thanh toán điện tử MB Bank;  

- Tải, cài đặt, sử dụng tài khoản người mua trên sàn thương mại điện tử 

Voso và Postmart.  

(Lưu ý: các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng mang theo chứng minh 

thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để thực hiện nội dung tập huấn 

hướng dẫn thực hành, khai báo thông tin trên Nền tảng “Công dân số - Xứ 

Lạng”). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chuẩn bị tài liệu cho các đại 

biểu dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố; Dự thảo bài phát biểu của Đ/c Chủ tịch 

UBND thành phố (chuyển trước ngày 11/5/2022). 

2. Văn phòng HĐND-UBND: Chuẩn bị phòng họp trực tuyến, các điều 

kiện cần thiết để phục vụ cuộc họp.  

3. Ủy ban nhân dân các phường, xã chuẩn bị phòng họp trực tuyến, mời 

các thành phần liên quan, chuẩn bị tài liệu cho các đại biểu dự Hội nghị tại điểm 

cầu xã, phường. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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