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GIẤY MỜI 

Tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ 

Bưu chính công ích trong giải quyết TTHC” 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5 của UBND tỉnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà phối hợp tổ chức Hội thảo 

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết TTHC”. 

Thành phần mời dự: 

* Ở tỉnh, trân trọng kính mời: 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (mời tham 

dự và chỉ đạo); 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban 

Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh; các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông 

Vận tải; Hội Nhà báo tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ 

tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Bưu điện tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin 

học (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh); 

- Đ/c Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực, Trưởng Phòng 

Cải cách hành chính (Sở Nội vụ); 

- Đ/c Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực, Lãnh đạo Văn 

phòng, Trưởng các phòng, đơn vị: Công nghệ thông tin, Bưu chính Viễn thông, 

Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông); 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh cử phóng viên cùng dự và đưa tin. 

* Ở cấp huyện, trân trọng kính mời: 

- Ở huyện Thạch Hà:  

+ Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện;  

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;  

+ Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; 
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+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa - Thông tin, 

Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa Truyền thông, Trung tâm Hành chính công 

huyện; Hiệp hội Doanh nghiệp huyện;  

+ Lãnh đạo một số xã, thôn, một số doanh nghiệp, đại diện người dân trên 

địa bàn huyện (đề nghị UBND huyện Thạch Hà tin, mời); 

+ Đại diện lãnh đạo Bưu điện huyện; một số điểm Bưu điện Văn hóa xã 

(đề nghị Bưu điện huyện phối hợp UBND huyên Thạch Hà tin, mời). 

- Ở các huyện, thành phố, thị xã: 

+ Đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố, thị xã; 

+ Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố, thị xã. 

Thời gian: 01 buổi, từ 7h30 ngày 23/5/2019. 

Địa điểm: Hội trường số 3 - UBND huyện Thạch Hà.  

Đề nghị Sở Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà phối hợp chuẩn bị, thực hiện 

các nội dung theo chương trình Hội thảo. 

Giao Văn phòng Sở, Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với các cơ quan 

liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội thảo; chuẩn bị.tài liệu gửi 

các đại biểu tham dự. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP các cơ quan phối hợp; 

- Văn phòng Sở (để chuẩn bị); 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

Phan Tấn Linh 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 

dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết TTHC 

  

 Thời gian: Ngày 23/5/2019 

Thời 

gian 

Nội dung Chủ trì 

7h-7h30 Đón tiếp đại biểu 
VP 3 cơ quan phối 

hợp tổ chức 

Từ 7h30 

9h15 

Ổn định tổ chức, Giới thiệu Đại biểu CVP UBND huyện 

Thạch Hà 

Phát biểu khai mạc Hội thảo Lãnh đạo Sở Nội vụ 

Phát biểu chào mừng của huyện 
Lãnh đạo UBND 

huyện Thạch Hà 

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh 

Trình bày tham luận đề dẫn Hội thảo Lãnh đạo Sở TTTT 

Tham luận: Ý nghĩa và yêu cầu việc thực hiện 

DVC trực tuyến; nhận trả hồ sơ TTHC qua BCCI 

trong đánh giá chỉ số CCHC cấp tỉnh, huyện hàng 

năm 

Sở Nội vụ 

Tham luận: Thực trạng triển khai và khai thác 

DVC TT và dịch vụ BCCI, khó khăn, đề xuất một 

số giải pháp trên địa bàn 

UBND huyện Thạch 

Hà 

Tham luận: Thực trạng và đánh giá việc xử lý 

TTHC qua DVC trực tuyến và nhận trả kết quả qua 

BCCI. Ưu điểm/khó khăn, hạn chế, đề xuất, kiến 

nghị 

Sở GTVT, Sở Tư 

pháp 

Từ 9h15-

9h30 
Giải lao 

 

Từ 9h30- 

11h30 

Tham luận: Thực trạng và đánh giá việc xử lý 

TTHC qua DVC trực tuyến và nhận trả kết quả qua 

BCCI. Ưu điểm/khó khăn, hạn chế, đề xuất, kiến 

nghị 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Thực trạng và giải pháp thực hiện TTHC qua DVC 

TT và qua hệ thống BCCI  
Bưu điện tỉnh 

Tham luận: Một số vấn đề (được/chưa được/đề 

xuất) xung quanh việc tiếp cận, thực hiện TTHC 

qua DVC TT và qua hệ thống BCCI  

1 Doanh nghiệp hoặc 

1 Tổ trưởng dân phố 

(UBND huyện Thạch 

Hà bố trí) 

Tham luận: Một số giải pháp hỗ trợ DN tiếp cận, 

khai thác, sử dụng DVC TT và dịch vụ BCCI  
Hiệp hội DN tỉnh 

Tham luận: Một số giải pháp hỗ trợ Nhân dân tiếp 

cận, khai thác, sử dụng DVC TT và dịch vụ BCCI 

1 lãnh đạo UBND xã, 

thị trấn thuộc huyện 

Thạch Hà 

Tọa đàm: Các diễn giả và đại 
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Thảo luận về những bất cập, giải pháp và chia sẻ 

kinh nghiệm 

biểu tham dự Hội 

thảo 

Kết luận và Bế mạc Lãnh đạo Sở TTTT 
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