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Điện Biên, ngày 11 tháng 01 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện  

về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022 
 

 

Kính gửi:   .........................................................................................  

 ............................................................................................................  

 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo Nghị quyết 

của Ban Chấp hành đảng hộ huyện khóa XX, Nghị quyết HĐND huyện khóa XXI, 

tại kỳ họp thứ 5; UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện 

ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an 

ninh năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: ½ ngày, khai mạc 7 giờ 30 phút, ngày 12/01/2022 (Thứ 4). 

2. Địa điểm:  

- Tuyến huyện: Phòng họp tầng 3 - Trụ sở HĐND&UBND huyện. 

- Tuyến xã: Phòng họp UBND các xã. 

3. Thành phần mời dự hội nghị: 

3.1. Đại biểu tại điểm cầu tuyến huyện 

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy;  

- Các đồng chí: Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban MTTQ VN huyện, các đoàn thể huyện;  

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo: Các Ban xây dựng đảng, các ban HĐND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện: Văn phòng Huyện ủy, Tư 

pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA các công trình, Kho bạc Nhà nước, 

Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Hạt Kiểm lâm, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp, Trung tâm Quản lý đất đai, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Y tế huyện, Viện Kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện. 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình, Cổng thông tin 

Điện tử huyện. 
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3.2. Đại biểu tại điểm cầu tuyến xã (do xã chủ động mời) 

- Các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Lãnh đạo UBND xã; 

- Đại diện Lãnh đạo đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn xã;  

- Các đồng chí Công chức Tài chính - Kế toán, Địa chính, Tư pháp, VH-XH ; 

Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự các xã. 

4. Chƣơng trình Hội nghị: (có Chương trình chi tiết kèm theo). 

5. Phân công nhiệm vụ 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã có trách nhiệm 

chuẩn bị nội dung đã giao tại Văn bản số 18/KH-UBND, ngày 05/01/2022 của 

UBND huyện.  

- Đề nghị các đồng chí tham dự cuộc họp chủ động theo dõi, cập nhập và in các 

văn bản được đính kèm cùng Giấy mời trên hệ thống HSCV của huyện theo địa chỉ 

http://hscvhdb.dic.gov.vn (theo dõi cập nhật đến khi cuộc họp diễn ra). 

UBND huyện trân trọng kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị triển khai Nghị 

quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm 

bảo Quốc phòng - an ninh năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;                                                        

- Lưu: VT.                                                                        

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Bùi Hải Bình 
 

http://hscvhdb.dic.gov.vn/
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CHƢƠNG TRÌNH 

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện 

về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022 
(Kèm theo Giấy mời số 06/GM-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện Điện Biên) 

 

STT Nội dung Thực hiện 

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu 
Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

2. Phát biểu Khai mạc Hội nghị 
Đ/c Bùi Hải Bình 

Chủ tịch UBND huyện 

3. 

Trình bày tóm tắt Chương trình giải pháp, chỉ đạo, 

điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, 

đảm bảo QP-AN và dự toán ngân sách năm 2022 

Lãnh đạo UBND huyện 

4. Tham luận của các đơn vị và UBND các xã Lãnh đạo đơn vị 

5. Nghỉ giải lao (15 phút) 

6. Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy 
Đại diện Thường trực 

Huyện ủy 

7. 
Các phòng, ban, cơ quan có liên quan giải trình 

các ý kiến tham luận của UBND các xã (nếu có) 
Lãnh đạo đơn vị  

8. Thông qua nội dung ký cam kết trong năm 2022 Lãnh đạo huyện 

9. Kết luận Hội nghị 
Đ/c Bùi Hải Bình 

Chủ tịch UBND huyện 

Ghi chú: Tùy vào điều kiện cụ thể, Chủ tọa Hội nghị sẽ sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp./ 
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