
ƯỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 91/GM-UBND Vụ Bản, ngày 01 tháng 10 năm 2021

GIẤY MỜI
Dự hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ vói các địa phuong để đánh giá 

tình hình thưc hiên nhiêm vu phát triển kinh tế - xã hôi 9 tháng đầu năm 2021

Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời:

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy;

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện;

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Các đồng chí ủ y  viên UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - KH, phòng Y tế.

Dự hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ vói các địa phương để đánh giá tình 
hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021.

Thòi gian: Từ 07 giờ 50 phút, ngày 02/10/2021 (Sáng thứ Bảy).

Địa điểm: Tại phòng họp Trụ sở HĐND - UBND huyện {Tầng 3).

ƯBND huyện giao:

- Trung tâm Viễn thông Vụ Bản chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy
- HĐND - UBND huyện kiếm tra đường chuyền tín hiệu (âm thanh, hình ảnh) và 
thường trực trong suốt quá trình diễn ra hội nghi tại điểm cầu của huyện. Thực hiện kiểm 
tra đưòng truyền vào 15 giờ ngày 01/10/2021.

- Điện lực Vụ Bản đảm bảo đủ nguồn điện để phục vụ hội nghị;

- Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện chuấn bị các điều kiện phục 
vụ Hội nghị./.

Lưu ý: Các đại biêu vê dự Hội nghị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 
chong dịch theo quy định.

Nơi nhận:
-  Như thành phần mời;
- Điện lực Vụ Bản;
- Trung tâm Viễn thông Vụ Bản;
- Công thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.


