
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 
 

Số:          /GM-UBND 
V/v mời dự họp trực tuyến toàn 

quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư 

công, phát triển xuất khẩu bền vững 

và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên Đông, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

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

                 ……………………………………………………................. 
 

Thực hiện Giấy mời số 106/GM-UBND ngày 12/6/2021 của UBND tỉnh 
Điện Biên về dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư 
công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021; Ủy ban 
nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 01 ngày, ngày 16/6/2021 (thứ 4), buổi sáng bắt đầu từ 08 
giờ 00 phút, buổi chiều từ 14 giờ 00 phút.  

2. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến 3A, Trụ sở HĐND-UBND huyện. 

3. Thành phần:  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thủ trưởng đơn vị: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế-Hạ tầng, Nông 
nghiệp&PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Kho 
bạc Nhà nước, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban QLDA các công trình. 

  4. Phân công nhiệm vụ:  

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ động liên hệ với Văn phòng 
UBND tỉnh lấy tài liệu gửi vào hòm thư điện tử để các đại biểu dự nghiên cứu 
và đảm bảo kết nối đường truyền từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu huyện, đảm bảo 
tương tác hai chiều. 

* Lưu ý:  

- Các cơ quan, đơn vị truy cập vào hòm thư điện tử: 
thutuchanhchinh.dbd@gmail.com; pass: dienbiendong để tải tài liệu dự họp. 

- Đại biểu tham dự thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19 theo quy định và không mang điện thoại di động, các thiết bị có khả năng thu 
phát tín hiệu vào phòng họp (nếu đem theo thì gửi lại nơi quy định theo hướng 
dẫn của Văn phòng HĐND-UBND huyện). 

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân 
trọng 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. 

TL. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tăng 
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