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GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết
công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
Kính gửi:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Thực hiện Công điện số 1223/CĐ-VPCP ngày 09 tháng 10 năm 2020 của
Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm
nghèo giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tham
dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.
1. Thành phần
a) Tại điểm cầu UBND tỉnh
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai
đoạn 2016-2020.
- Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
b) Tại điểm cầu các huyện, thành phố
- Bí thư Thành ủy, Huyện ủy.
- Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố.
- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các huyện,
thành phố giai đoạn 2016-2020.
2. Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (thứ Hai).
3. Địa điểm
a) Tại điểm cầu UBND tỉnh: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà
B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
b) Tại điểm cầu các huyện, thành phố: Do các huyện, thành phố bố trí.
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4. Tổ chức thực hiện
- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để lấy tài liệu Hội nghị gửi các đại biểu.
- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Trung tâm
Hành chính - Chính trị tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị.
- UBND các huyện, thành phố mời các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu
các huyện, thành phố.
(Sao gửi Công điện số 1223/CĐ-VPCP kèm theo)
Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính
mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và thành phần./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lãnh đạo UBND tỉnh: U1, U3; (để B/c)
- BQL TT Hành chính - Chính trị tỉnh;
- VPUBND tỉnh: V1, V3, QT, CB;
- Lưu: VT, KT5.
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