
GIẤY MỜI  

Dự phiên họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 3 năm 2020 

                

              Kính gửi: .............................................................................................................................. ..........................     

                                             

......................................................................................................................................................... 

Căn cứ Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về dự 

họp trực tuyến phiên họp tháng 3 năm 2020, UBND huyện mời dự họp phiên 

họp trực tuyến UBND tỉnh như sau:  

I. Thành phần  

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Thủ trưởng các phòng, ban huyện: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế 

hoạch; Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Ban 

QLDA đầu tư xây dựng huyện; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trung 

tâm Y tế huyện, Chi cục thuế khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ, (Cấp trưởng văng, 

cấp phó dự thay). 

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

II. Thời gian: 01 ngày, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00, buổi chiều bắt 

đầu từ 14 giờ 00, ngày 20/3/2020.  

III. Địa điểm: Tại hội trường tầng 2 trụ sở HĐND&UBND huyện. 

 - Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại trang thông tin điện tử của 

Văn phòng UBND tỉnh, địa chỉ truy cập tại http://vpubnd.laichau.gov.vn mục 

Tài liệu Hội nghị.  

- Đề nghị trung tâm Viễn thông cử cán bộ kỹ thuật vận hành và trực hệ 

thống trực tuyến trước trong thời gian diễn ra phiên họp. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện 

kính mời các đồng chí về dự họp và chuẩn bị ý kiến tham gia./ . 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Như thành phần mời; 

- TT Viễn thông huyện; 

- VP (Đ/c Hằng, Thành); 

- Lưu:  VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Quý Trọng 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SÌN HỒ 

 

Số:        /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sìn Hồ, ngày      tháng 3 năm 2020. 

http://vpubnd.laichau.gov.vn/
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