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GIẤY MỜI 

Dự họp đánh giá công tác triển khai thực hiện lĩnh vực  

phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện Cao Lộc  
 

Thực hiện Công văn số 355/UBND-KGVX, ngày 01/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế 

số nông nghiệp, nông thôn năm 2022; Công văn số 617/STTTT-TTCNS, ngày 

04/4/2022 của Sở Thông tin - Truyền thông về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai 

phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022; Công văn số 778/UBND-

VHTT, ngày 07/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc tiếp tục đẩy 

mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022; Công 

văn số 1352/UBND-VHTT, ngày 02/6/2022 về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển 

nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”. 

Căn cứ kết quả phát triển Kinh tế số của UBND huyện Cao Lộc (tính đến ngày 

25/8/2022);  

UBND huyện Cao Lộc tổ chức họp đánh giá công tác triển khai thực hiện lĩnh 

vực phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện Cao Lộc, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN  

1. Lãnh đạo UBND huyện; 

2. Đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Văn hóa và 

Thông tin, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; công chức Văn hoá - xã hội các xã, thị 

trấn.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian (01 buổi):  Từ  8 giờ 00 phút, ngày 08/9/2022. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

III. NỘI DUNG 

1. Báo cáo, đánh giá công tác triển khai thực hiện lĩnh vực phát triển kinh tế 

số trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

2. Thảo luận, trao đổi, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc khi 

triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn các xã, thị trấn trong thời gian tới. 

3. Kết luận Hội nghị. 
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IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị Hội trường và các điều 

kiện để tổ chức cuộc họp. 

2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị báo cáo đánh giá công tác 

triển khai thực hiện lĩnh vực phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện Cao Lộc, tài 

liệu liên quan cho các thành phần dự họp. 

3. Các thành viên dự họp chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp 

(những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, giải pháp và đề xuất kiến nghị để thực 

hiện tốt nhiệm vụ). 

Lưu ý: Gửi kèm chương trình họp và các tài liệu liên quan đến phát triển 

kinh tế số trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc kính mời các đồng chí trong thành phần 

đến tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Nông Thị Hằng 
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