
 

 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 

 

Số:        /GM-TCT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

TP.  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Dự họp đánh giá kết quả thực hiện 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”  sơ kết 06 tháng đầu năm  

và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 

 

 Thực hiện Quy chế làm việc, Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định 

số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) tổ chức 

họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 

06 tháng cuối năm 2022 như sau: 

1. Thành phần mời: 
- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ 

công tác, Chủ trì; 

- Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 

01/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố; 

- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; 

- Bí Thư Thành Đoàn; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 28/6/2022 (thứ Ba).  

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn 

(Số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 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” 06 tháng 

đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

Tổ Công tác đề án số 06 thành phố trân trọng kính mời đại biểu đến dự 

họp và chuẩn bị các ý kiến phát biểu tham luận tại cuộc họp./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CVVP, QTM; 

- Lưu: VT 

TỔ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 
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