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Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện kính 

mời đồng chí dự phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Nội dung 

1. 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 01, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022 của UBND huyện. 

2. Xin ý kiến các Dự thảo báo cáo, Chương trình công tác năm 2022:  

- Báo cáo tổng kết Kế hoạch số 57-KH/HU, ngày 03/02/2017 về phát triển 

du lịch huyện Than Uyên giai đoạn 2016-2020 trình Huyện ủy. 

- Báo cáo tổng kết Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể huyện năm 2021; 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

- Báo cáo tổng kết Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2021; 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

- Chương trình công tác của UBND huyện năm 2022. 

II. Thành phần 

1. Tại điểm cầu huyện 

1.1.  Đại biểu triệu tập: Các đồng chí Ủy viên UBND huyện. 

1.2.  Đại biểu mời: 

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

Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, các Ban HĐND 

huyện, các cơ quan trực thuộc UBND huyện, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu 
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vực Than Uyên - Tân Uyên, Kho bạc nhà nước huyện, Đội quản lý thị trường số 3, 

Điện lực Than Uyên, Hạt Kiểm lâm; 

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

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

2. Tại điểm cầu các xã, thị trấn 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Các thành phần còn lại do UBND các xã, thị trấn chủ động mời dự. 

III. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 07 giờ 30 phút ngày 21/01/2022. 

2. Địa điểm   

- Điểm cầu huyện: Phòng họp số 2 - Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

- Điểm cầu các xã, thị trấn: Phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn. 

* 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. 

+ Yêu cầu các đồng chí phụ trách kỹ thuật các điểm cầu xã, thị trấn chuẩn 

bị phòng họp trực tuyến, liên hệ trực tiếp với Trung tâm Viễn thông Than Uyên 

(VNPT) để kiểm tra kết nối với điểm cầu UBND huyện vào hồi 15 giờ 30 phút 

ngày 20/01/2022. 

+ Các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

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 Than Uyên (VNPT); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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