ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 127 /GM-UBND

Tuần Giáo, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kính gửi: ………………………………………………….
Thực hiện văn bản số 183/GM-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh
Điện Biên về dự Hội nghị trực “Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa
phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV về nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021”.
UBND huyện tổ chức dự họp trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Thời gian:
- 1,5 ngày, cả ngày 28 và sáng ngày 29/12/2020 (thứ 2 và thứ 3). Buổi sáng
bắt đầu từ 08 giờ 00’ buổi chiều băt đầu từ 14h 00.
- Kiểm tra, kết nối, điều chỉnh hệ thống truyền hình trực tuyến từ 07h00
ngày 28/12/2020 với các xã, thị trấn.
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:
- Bí thư Huyện ủy;
- Lãnh đạo HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Thanh tra,
Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thống kê huyện, Kho bạc Nhà nước
huyện, Chi cục thuế khu vực Tuần Giáo – Tủa Chùa, Trung tâm Văn hóa – Truyền
thanh – Truyền hình;
- Đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, công chức Văn phòng – Thống kê
các xã: Quài Cang, Quài Tở và thị trấn Tuần Giáo.
- Phóng viên Trung tâm VH-TT-TH huyện dự, đưa tin.
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3.2. Tại điểm cầu các xã:
- Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND;
- Trưởng các: Ban, Ngành, Đoàn thể xã;
- Công chức Văn phòng – Thống kê 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.
- Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Cổng TTĐT của huyện kèm theo giấy
mời (Mục Giấy mời – Tài liệu họp).
- 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.
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.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quyết Thắng

