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GIÀY MỜI
Dự Hội nghị trục tuyến triển khai triển khai công tác ngành Y tế năm 2018

Kỉnh g ử i:....................................................................................................

Căn cứ Giấy mời số 10/GM-UBND ngày 17/01/2018 của ủ y  ban nhân dân 
tỉnh Lai Châu về dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018, 
UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến nhu sau:

1. Thành phần mời

- Đại diện Thường trực Huyện ủy.

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện.

- Trung tâm Y tế huyện: Giám đốc trung tâm Y tế và Trưởng các phòng 
chức năng.

- Thủ trưởng các cơ quan: Bảo hiểm xã hội huyện; Phòng Y tế; phòng Tài 
chính -  Kể hoạch; phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Văn hóa và Thông tin; 
phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội; phòng Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn; phòng Nội vụ; phòng Kinh tế và Hạ tầng; phòng Dân tộc huyện.

2. Thời gian: Khai mạc vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 19/01/2018 (ThửSáu).

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Viettel huyện.

* Đe nghị các đại biểu truy cập cong thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa 
chỉ soyte.laichau.gov.vn để khai thác tài liệu.

Đe nghị Trung tâm Viettel huyện cử cản bộ kỹ thuật vận hành hệ thong 
trước và trong Hội nghị.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&ƯBND huyện 
kính mời các đồng chí về dự họp theo thời gian, địa điểm trên./.

Nơi nhân'.
-  Như kính gửi;
- Như thành phần mời;
- Trung tâm Viettel huyện;
- VP HĐND&UBND huyện (Đ/c Trọng, Thành); 

-Lưu: VT.
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