ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 125 /GM-UBND

Tuần Giáo, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kính gửi: ………………………………………………….
Thực hiện văn bản số 178/GM-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh
Điện Biên về dự Hội nghị trực “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày
06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục
pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”.
UBND huyện tổ chức dự họp trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Thời gian:
08 giờ 00’ ngày 15/12/2020 (thứ ba).
2. Địa điểm:
- Điểm cầu huyện: Hội trường tầng 3 trụ sở UBND huyện.
- Điểm cầu các xã (các xã đã được trang bị phòng họp trực tuyến).
3. Thành phần:
3.1. Tại điểm cầu huyện:
- Đại diện Lãnh đạo Huyện ủy;
- Đại diện Thường trực HĐND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tuần Giáo (theo Quyết
định số 1273/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện).
- Phóng viên Trung tâm VH-TT-TH huyện dự, đưa tin.
3.2. Tại điểm cầu các xã:
Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của các xã.
Ghi chú:
- Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng
thời hướng dẫn UBND các xã kết nối, chuẩn bị phòng họp trực tuyến.
- Các đại biểu dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống
dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
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Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện trân
trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian, thành phần./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lưu: VP.
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