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GIẤY MỜI 

Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 8 năm 2021 

(trực tuyến qua hệ thống Zoom cloud meeting) 

 

Kính gửi:  ……………………………………………. 

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

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện kính 

mời đồng chí dự phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Nội dung 

Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 của UBND huyện. 

II. Thành phần 

1. Trực tiếp tại điểm trực tuyến trung tâm huyện  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phóng viên 

Đài Truyền thanh - Truyền hình. 

2. Tham dự qua hệ thống Zoom cloud meeting 

- Đại diện: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Trung tâm Y tế, Chi cục 

Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên, Đội quản lý thị trường số 3, Hạt Kiểm lâm. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

III. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 07 giờ 30 phút ngày 24/8/2021. 

2. Địa điểm   

- Điểm trực tuyến trung tâm huyện: Phòng họp số 2, Trụ sở HĐND-

UBND huyện. 
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- Tham dự qua hệ thống trực tuyến: trụ sở các cơ quan, đơn vị. 

* Lưu ý: 

+ Tài liệu họp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện, mục tài 

liệu hội nghị (http://thanuyen.laichau.gov.vn/vi/news/tai-lieu-hoi-nghi/), đề nghị 

đại biểu nghiên cứu để tham gia. 

+ Thiết bị để kết nối trực tuyến có thể dùng máy tính có camera, điện 

thoại thông minh, máy tính bảng (đảm bảo đường truyền ổn định). Yêu cầu Văn 

phòng HĐND và UBND huyện (chủ trì), các đại biểu dự họp qua hệ thống trực 

tuyến Zoom cloud meeting tại các cơ quan, đơn vị kiểm tra kết nối với điểm trực 

tuyến trung tâm huyện vào hồi 07 giờ 00 phút ngày 24/8/2021. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND kính mời 

đại biểu dự họp đúng thời gian, thành phần./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Viễn thông (VNPT); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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