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THÔNG BÁO 

V/v tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
và một cửa điện tử liên thông 

 
Sau khi xem xét Công văn số 569/STTTT-CNTT ngày 04/6/2018 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 và một cửa điện tử liên thông; Văn phòng UBND tỉnh thông báo nội 
dung tập huấn như sau: 

1. Thành phần 
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn theo dõi, tham mưu các 

lĩnh vực có TTHC liên thông tới UBND tỉnh (có file gửi kèm trên eOffice), gồm: 
Kinh tế chuyên ngành, Kinh tế tổng hợp, Khoa giáo-Văn xã, Nội chính thuộc Văn 
phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Trung tâm Tin học Công báo; Bộ phận Văn thư; 
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính. 
2. Nội dung: Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 

một cửa điện tử liên thông đối với các TTHC quy định: UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

3. Thời gian, địa điểm 
- Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00, ngày 09/7/2018 (thứ Hai).  
- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  
4. Báo cáo viên: Mời báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn 

thông Lạng Sơn. 
5. Phân công nhiệm vụ 
- Phòng Kiểm soát TTHC có trách nhiệm liên hệ với Sở Thông tin và 

Truyền thông chuẩn bị tài liệu, báo cáo viên phục vụ hội nghị; 
- Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị Hội trường; 
- Trung tâm Tin học - Công báo chuẩn bị máy chiếu phục vụ tập huấn. 

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Viễn thông Lạng Sơn;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
- Các Phòng TH, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTTHC (NTLT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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