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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao hoạt động giám sát  

của Hội đồng nhân dân cấp xã 

 

Thực hiện Chương trình hoạt động công tác của Hội đồng nhân dân huyện 

năm 2022. Hội đồng nhân dân huyện kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị trực 

tuyến tập huấn nâng cao hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã với 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Tại điểm cầu cấp huyện 

- Lãnh đạo HĐND huyện. 

- Trưởng Ban hai Ban HĐND huyện. 

1.2. Tại điểm cầu các xã, thị trấn  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; 

- Thành viên các Ban HĐND các xã, thị trấn. 

(Đối với xã Đồng Tiến, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức tập huấn 

tại xã ngày 30/8/2021, nên không tham gia tập huấn trong đợt này). 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00, ngày 13/01/2022 (thứ Năm). 

- Địa điểm:  

+ Tại điểm cầu cấp huyện: Phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng trụ sở UBND 

huyện;  

+ Tại điểm cầu cấp xã: Phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn. 

3. Tài liệu phục vụ tập huấn: Đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị 

trấn cử cán bộ đến Văn phòng HĐND&UBND huyện nhận tài liệu tập huấn 

trước ngày 07/01/2022 (Các đơn vị đến lấy tài liệu liên hệ Đ/c Đặng Thành 

Trung - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, di động: 0919.850.886). 

4. Tổ chức thực hiện:  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị phòng họp, các điều kiện 

cần thiết phục vụ Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện. 

- Các xã, thị trấn chủ động chuẩn bị tài liệu, điều kiện tổ chức hội nghị 

trực tuyến cho đại biểu cấp xã. Phối hợp tổng duyệt hệ thống kỹ thuật tại điểm 
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cầu cấp huyện, xã (15 giờ 00’ ngày 12/01/2022).  

Ghi chú: Đề nghị các thành phần dự Hội nghị tập huấn thực hiện nghiêm 

túc về phòng chống dịch Covid-19./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện,  

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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