
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:             /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày         tháng 6 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI HỌP 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

Công điện số 667/CĐ-VPCP, ngày 09 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh 

mời các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tháng 7 năm 2020 với 

các địa phương. 

Thành phần: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành: Công an tỉnh, Kế hoạch và 

Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công 

nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê, Chi cục Hải quan Hòa Bình, Cục quản lý thị 

trường, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thời gian: Ngày 02 tháng 7 năm 2020 (Buổi sáng bắt đầu từ 8h00’, buổi 

chiều từ 14h00’). 

Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận file tài liệu qua hộp thư 

điện tử công vụ Chính phủ (mail@chinh phu.vn), chuẩn bị (50 bộ) phát cho các đại 

biểu dự hội nghị. 

- Đề nghị Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh, Báo Nhân dân thường trú tại Hòa Bình, Thông tấn xã Việt Nam 

thường trú tại Hòa Bình cử phóng viên dự và đưa tin. 

 

 



Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đại biểu đến dự họp đúng thời gian và thành 

phần mời./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Cổng 

 Thông tin điện tử tỉnh; 

- TTXVN, Báo ND thường trú tại HB; 

- Chánh VP/UBND tỉnh; 

- Trung tâm tin học Công báo; 

- Lưu: VT, QT-TV, TH (VP.50
b
). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
 

Đinh Công Sứ 
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