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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022
(qua hệ thống Zoom cloud meeting)
Kính gửi: …………………………………………….
..……………………….…………………..
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện kính
mời đồng chí dự phiên họp thường kỳ tháng 02 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 02, triển khai
nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 của UBND huyện.
2. Cho ý kiến ý kiến vào các Dự thảo:
- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày
06/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về phát huy bản sắc văn hóa
truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 20202025” trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2022.
- Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
giai đoạn 2021 – 2025.
- 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.
II. Thành phần
1. Trực tiếp tại đầu cầu trung tâm huyện
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.
2. Tham dự qua hệ thống Zoom cloud meeting
- Đại diện: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể huyện;
- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
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- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Trung tâm Y tế, Hạt Kiểm
lâm, Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên, Đội quản lí thị trường số 3;
- 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 22/02/2022.
2. Địa điểm
- Đầu cầu trung tâm huyện: Phòng họp số 2 - Trụ sở HĐND và UBND huyện.
- 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 kết nối ổn định). Giao Văn phòng
HĐND&UBND thiết lập phòng họp, cung cấp địa chỉ và mật khẩu phòng họp
tới đại biểu.
+ Đề nghị các đại biểu dự họp qua hệ thống Zoom cloud meeting kiểm tra
kết nối với đầu cầu trung tâm huyện trước 30 phút.
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;
- Lưu: VT, VP.
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