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GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ sau tết Nguyên Đán
Tân Sửu 2021 và tích cực chủ động trong phòng chống dịch COVID-19
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh; Công văn số 3198/UBND-VP ngày 31/12/2020 của UBND huyện Cao
Lộc về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021. UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dự
Hội nghị trực tuyến cấp huyện, cấp xã như sau:
1. Thành phần tham dự
* Tại phòng họp số 1, tầng 3 trụ sở HĐND và UBND huyện:
- Đại diện Thường trực Huyện ủy;
- Đại diện Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
UBND huyện.
- Mời Thủ trưởng các đơn vị: KBNN, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm Lâm, Xí
nghiệp KTCCTTL huyện.
* Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn
- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã,
thị trấn;
- Toàn thể cán bộ, công chức UBND các xã, thị trấn.
(UBND thị trấn Đồng Đăng và các xã Cao Lâu, Xuất Lễ, Gia Cát, Yên
Trạch, các phòng NN&PTNT, TTYT huyện chuẩn bị nội dung và phát biểu tại
Hội nghị)
2. Nội dung: Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngay sau tết Nguyên
Đán Tân Sửu năm 2021 và tích cực chủ động trong phòng chống dịch COVID-19.
3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 17/02/2021.
- Địa điểm: Tại phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc và các
điểm cầu trực tuyến thuộc UBND các xã, thị trấn.
4. Phân công thực hiện:
UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với
Trung tâm viễn thông Cao Lộc, Trung tâm viễn thông Đồng Đăng, UBND các xã
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thị trấn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho Hội nghị, bố trí công chức
phụ trách kỹ thuật tại phòng họp trực tuyến.
5. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện:
- Điểm cầu các xã, thị trấn kết nối với điểm cầu huyện vào:
+ Buổi sáng: 9 giờ 00 phút ngày 17/02/2021;
+ Buổi chiều: 13 giờ 10 phút ngày 17/02/2021
Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo,
quý vị đại biểu tham dự Hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên./.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- PCT, PCT UBND huyện;
- C, PVP;
- CVVP;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Hứa Anh Tuấn

