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HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /GM-UBND Hữu Lũng, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ,  

giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển  

kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 

 

Thực hiện Giấy mời số 02/GM-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về dự Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2022, UBND huyện trân trọng kính mời dự Hội nghị trực tuyến như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Tại điểm cầu huyện 

 - Đồng chí Bí thư Huyện ủy (có giấy mời riêng); 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng); 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Chi Cục Thuế Khu vực I, Đội quản lý thị 

trường số 4 (Tổ công tác Hữu Lũng), Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Y tế, Chi cục 

Thống kê khu vực Chi Lăng – Hữu Lũng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện, Thi hành án dân sự huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Bảo hiểm xã hội 

huyện. 

1.2. Tại điểm cầu các xã, thị trấn 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; 

- Công chức cấp xã. 

2. Nội dung: Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 

điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022. 

3. Thời gian: 1/2 ngày, từ 7giờ 50, ngày 10/01/2022 (thứ Hai). 

4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, nhà 5 tầng UBND huyện. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Viễn 

thông Hữu Lũng (đ/c Hùng: GĐ trung tâm viễn thông huyện, SĐT: 0912.202.840) 
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và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc 

họp. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 15 giờ ngày 

09/01/2022 và thử lại từ 7 giờ 00 ngày 10/01/2022.   

- Phòng trực tuyến cấp xã liên hệ với đồng chí Hùng - GĐ trung tâm viễn 

thông huyện, SĐT: 0912.202.840 để đảm bảo nội dung đường truyền. 

- Các cơ quan, đơn vị dự họp chuẩn bị thông tin, tài liệu liên quan. 

Tất cả các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 

theo quy định; không mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử có khả năng 

thu phát sóng vào phòng họp. 

 Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./. 

Nơi nhận:  

- Như thành phần mời dự; 

- TT Viễn thông  huyện; 

- Điện lực huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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