
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  3168 /GM-UBND Đức Thọ, ngày  9  tháng 12  năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI 
 

 
 

Thực hiện Giấy mời số 480/GM-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BTP. UBND huyện mời tham gia tại 

điểm cầu của huyện. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 11/12/2020 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến gác III - UBND huyện. 

Thành phần mời: 

+ Ở huyện: 

- Đ/c Hoàng Xuân Hùng - PCT UBND huyện (mời chủ trì); 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ngành: Tổ chức - Nội vụ, Tài chính 

- Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Tài nguyên - Môi Trường, Kinh tế - Hạ Tầng, Y 

tế, Lao động - TBXH, Giáo dục - Đào tạo, Công an, Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Trưởng phòng và chuyên viên phòng Tư pháp; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (mời dự và đưa tin). 

+ Ở xã, thị trấn: 

- Đại diện lãnh đạo UBND; Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; 

Giao phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện 

đảm bảo điều kiện phục vụ Hội nghị. Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện báo 

cáo danh sách đại biểu dự họp về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 

theo quy định. 

Đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ; 

- Đ/c Vân (phục vụ); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trần Cao Lương 

 


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-12-09T14:20:03+0700


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-12-09T14:20:28+0700




