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GIẤY MỜI  

Dự phiên họp UBND huyện tháng 7 năm 2020 
 

                

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

                                             

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

Thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện, UBND huyện tổ chức phiên 

họp UBND huyện tháng 7 năm 2020 với hình thức họp trực tuyến. 

I. Thành phần  

1. Tại đầu cầu UBND huyện. (Họp tại phòng họp tầng 3, trụ sở  

HĐND - UBND huyện). 

  Thành phần triệu tập: 

- Các Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. 

 Đại biểu mời, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Thủ trưởng của các phòng, ban: Giáo dục và đào tạo, Tài nguyên và môi 

trường, BQL rừng phòng hộ, BQLDA đầu tư và xây dựng, Trung tâm phát triển 

quỹ đất, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Đài TT-TH huyện, Hạt Kiểm Lâm, 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Kho bạc nhà nước (Trường hợp đặc biệt cấp 

trưởng vắng, cử cấp phó dự thay).  

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

2. Tại đầu cầu UBND các xã thị trấn: (Tại phòng họp của UBND các xã, 

thị trấn):  

Thành phần: 

- Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia của các xã, thị trấn 

(giao UBND xã mời). 

II. Thời gian, địa điểm: 1/2 ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 

05/8/2020.  

III. Nội dung 

 - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 

- Báo cáo sơ kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu 

năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

 



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

huyện, địa chỉ truy cập http://sinho.laichau.gov.vn mục Tài liệu hội nghị. 

Đề nghị trung tâm Viễn thông Sìn Hồ cử cán bộ kỹ thuật vận hành và trực 

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

UBND các xã cử cán bộ vận hành hệ thống trực tuyến. Thời gian bắt đầu  

từ 14 giờ ngày 04/8 để thử đường truyền, thời gian chính thức từ 13 giờ 00 ngày 

05/8/2020. Đăng ký phát biểu gửi về văn phòng HĐND&UBND huyện trước 17 

giờ ngày 04/8/2020. 

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; 

- VP (Đ/c Hằng, Thành); 

- Trung tâm viễn thông huyện; 

- Lưu:  VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hà Quý Trọng 

 

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