ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 100 /GM-UBND

Nghi Xuân, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Hội nghị đánh giá tình hình KTXH, tiến độ triển khai cuộc thi xây dựng khu
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, vườn mẫu 7 tháng
đầu năm 2021; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình KTXH, tiến độ
triển khai cuộc thi xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn
minh, vườn mẫu 7 tháng đầu năm 2021; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
trong thời gian tới
Thành phần:
* Ở đầu điểm cầu huyện, kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì);
- Đại diện Thường trực HĐND huyện;
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chủ tịch UBMTTQVN huyện và các tổ chức Chính trị - Xã hội;
- Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc UBND huyện;
- Lãnh đạo các Văn phòng: HĐND-UBND, Điều phối xây dựng NTM;
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin).
* Ở đầu điểm cầu các xã, thị trấn, kính mời:
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Ban Chỉ đạo, Ban
Quản lý XDNTM, đô thị văn minh các xã, thị trấn;
- Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng các thôn, TDP trên địa bàn.
(Thành phần cấp xã, thôn, giao UBND các xã, thị trấn bố trí tin mời mỗi điểm
cầu không quá 30 người)
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00' ngày 31 tháng 7 năm 2021
Địa điểm:
- Cấp huyện: Tại phòng họp trực tuyến tầng 2, trụ sở UBND huyện.
- Các xã, thị trấn: Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện giao:
- Các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng Điều
phối nông thôn mới huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu và đăng tải trên hệ thống
phần mềm Hồ sơ công việc của huyện trước 15h00 ngày 30/7/2021 để các đại
biểu khai thác, nghiên cứu. Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều
kiện phục vụ Hội nghị.
- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND
huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan kiểm tra, kết nối đường
truyền (test thử đường truyền vào lúc 14h00' ngày 30/7 và 07h00 ngày 31/7/2021);
bố trí cán bộ vận hành hệ thống trực tuyến phục vụ Hội nghị.
- Điện lực Nghi Xuân bố trí đảm bảo nguồn điện.
- VNPT Nghi Xuân đảm bảo đường truyền Internet và bố trí cán bộ phối
hợp kiểm tra, kết nối và đảm bảo đường truyền trực tuyến trong thời gian diễn ra
Hội nghị.
- UBND các xã, thị trấn: Rà soát, báo cáo tình hình KTXH, xây dựng NTM,
đô thị văn minh, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế
hỗ trợ xi măng, … tại cuộc họp; bố trí cán bộ phụ trách hệ thống trực tuyến chủ
động, phối hợp, đảm bảo thời gian, chịu trách nhiệm trong quá trình kết nối, test
đường truyền và trực kỹ thuật vận hành hệ thống tại địa phương trong thời gian
diễn ra Hội nghị.
Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần,
thời gian, địa điểm quy định và đảm bảo các điều kiện thực hiện nghiêm yêu cầu
5K của Bộ y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện (để bố trí);
- VP NTM và phòng VHTT (để chuẩn bị);
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông;
- Điện lực Nghi Xuân, Viễn thông Nghi Xuân
(để phối hợp).
- Lưu: VT, VPNTM.
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