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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 45 /GM-UBND

Điện Biên Đông, ngày24 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự phiên họp trực tuyến UBND huyện tháng 7
Kính gửi: …………………………………………………….................
…………………………………………………….................
Căn cứ quy chế làm việc và Chương trình công tác tháng 7/2020; UBND
huyện tổ chức cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm
tháng 8/2020, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 28/7/2020 (thứ 3).
2. Địa điểm:
- Tuyến huyện: tại phòng họp trực tuyến 3A Trụ sở HĐND-UBND huyện.
- Tuyến xã: tại phòng họp trực tuyến của các xã, thị trấn.
3. Thành phần mời họp:
a) Tuyến huyện:
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Đại diện các Ban HĐND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, phòng Tư pháp,
phòng Y tế, Trung tâm Quản lý Đất đai, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban
quản lý dự án các công trình, Chi cục thuế, Hạt Kiểm lâm, Đội quản lý thị
trường số 3, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền
hình, Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội
huyện.
b) Tuyến xã:
- Đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn;
- Cán bộ, công chức các xã, thị trấn.
4. Nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 (Phòng Tài
chính-Kế hoạch trình).
- Các Tổ công tác báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ được giao theo
Quyết định của UBND huyện (Tổ trưởng các Tổ công tác chuẩn bị nội dung).
- Các nhiệm vụ triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần xin ý
kiến chỉ đạo của UBND huyện (Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
chuẩn bị nội dung đề xuất).
* Ghi chú:
- UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND
huyện chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài liệu cần thiết để phục
vụ phiên dự họp tại điểm cầu cấp xã.
- Các cơ quan, đơn vị truy cập vào địa chỉ email:
thutuchanhchinh.dbd@gmail.com; pass: dienbiendong để tải tài liệu dự họp.
Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện kính mời các
đồng chí đến dự đúng thời gian, địa điểm, thành phần./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lãnh đạo UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.
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