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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 164/GM-UBND                   Văn Quan, ngày 14 tháng 10 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến giao ban 9 tháng đầu năm 2019 

 giữa Thƣờng trực HU, Thƣờng trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện 

 với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời: 

1. Thành phần  

a) Tại đầu cầu Hội trường UBND huyện:  

- Trân trọng kính mời: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; 

Thường trực MTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng đảng; Văn phòng Huyện ủy; các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an; Ban Chỉ huy quân sự; 

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Y tế; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban 

QLDA đầu tư xây dựng; Bảo hiểm xã hội; Bưu điện; Điện lực; Chi cục Thuế; 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Cửa hàng Thương mại; Trung tâm Viễn 

thông; Đội QLTT số 8; Chi cục Thi hành án dân sự; Hạt Kiểm lâm; Hạt 7 giao 

thông; Hội CTĐ; Hội Đông y; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Nông nghiệp và 

PTNT; Ngân hàng CSXH; Chi cục Thống kê; Trạm nước sạch; Viện Kiểm sát 

nhân dân; Tòa án nhân dân; Trung tâm Dân số KHHGĐ; Xí nghiệp KTCTTL; 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- Toàn thể cán bộ, công chức các xã Tú Xuyên, Vĩnh Lại, thị trấn Văn Quan 

(do UBND các xã, thị trấn mời). 

b) Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến các xã: Toàn thể cán bộ, công chức các 

xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn; các HTX trên địa bàn (do UBND các xã mời). 

2. Nội dung  

- Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng 

cuối năm 2019: Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng 

tâm 3 tháng cuối năm 2019: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

3. Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ 30 phút, ngày 15/10/2019 (thứ Ba).  

Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền: Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút; 

Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút ngày 14/10/2019 và thử lại từ 06 giờ 30 phút ngày 

15/10/2019. 
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4. Địa điểm: 

a) Tại đầu cầu cấp huyện: Hội trường UBND huyện. 

b) Tại điểm cầu cấp xã: Phòng họp trực tuyến các xã. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Các cơ quan liên quan gửi báo cáo thông qua tại Hội nghị về UBND huyện 

(qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) chậm nhất 14h00 ngày 14/10/2019 để 

phô tô phục vụ họp (các cơ quan đơn vị sử dụng eOffice tự in báo cáo). 

b) Các cơ quan, đơn vị, các xã tham dự Hội nghị chuẩn bị ý kiến phát biểu 

tại Hội nghị.  

c) Ủy ban nhân dân các xã có điểm cầu Hội nghị trực tuyến: Chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ Hội nghị, phân công cán bộ, công chức thực hiện kết nối với 

điểm cầu huyện theo thời gian trên; mời các thành phần dự họp; cập nhật tài liệu 

trên eOffice để in gửi các thành phần dự họp. 

d) Tổ chuyên môn phục vụ Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện 

Văn Quan theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Văn Quan, phối hợp với Trung tâm Viễn thông chuẩn bị các điều kiện 

về kỹ thuật, đường truyền mạng, đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

e) Trung tâm Viễn thông, Điện lực Văn Quan chuẩn bị các điều kiện về kỹ 

thuật, đường truyền mạng, hệ thống điện trong toàn huyện trong 02 ngày (ngày 14 

và 15/10/2019). 

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CVP Huyện ủy; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm Viễn thông huyện; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Điện lực Văn Quan; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
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CHƢƠNG TRÌNH 

 Hội nghị trực tuyến giao ban 9 tháng đầu năm 2019 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

1 Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu 
Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

2 Khai mạc hội nghị 
Đ/c Lương Mai Tú - PBT 

HU, CT UBND huyện 

3 

Báo cáo tóm tắt tình hình và kết qủa thực 

hiện các nhiệm vụ, mục tiêu KT - XH, QP 

- AN; công tác xây dựng Đảng, xây dựng 

hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2019 

Đ/c Hoàng Văn Quân - UV 

BTV HU, Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

4 Thảo luận 
Đ/c Lương Mai Tú - PBT 

HU, CT UBND huyện 

5 
Phát biểu chỉ đạo của Thường trực 

Huyện ủy 
Thường trực Huyện ủy 

6 Kết luận, bế mạc hội nghị 
Đ/c Lương Mai Tú - PBT 

HU, CT UBND huyện 

 


