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GIẤY MỜI HỌP 

 

Thực hiện Công điện số 780/CĐ-VPCP ngày 11/6/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, 

phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 (Sao gửi kèm 

văn bản này), Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự 

Hội nghị với các nội dung như sau: 

1. Thành phần mời dự: 

- Trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn; 

- Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  

Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải,  

Ban quản lý các KCN, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Phú Thọ, Ngân hàng 

nhà nước chi nhánh Phú Thọ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê,  

Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian: 01 ngày, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (Thứ Tư) (Buổi sáng bắt 

đầu từ 8 giờ 00’, buổi chiều từ 14 giờ 00’). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến số 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung bài phát biểu tham luận 

của tỉnh tại Hội nghị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) 

trong ngày 15/6/2021. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Phú Thọ: Đảm bảo các 

điều kiện kỹ thuật để kết nối với đầu cầu của Trung ương. 

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Liên hệ nhận tài liệu và sao gửi 

các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (Các cơ quan, đơn vị còn 

lại theo thành phần mời dự, đề nghị khai thác tài liệu trên hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành của tỉnh); chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết phục 

vụ Hội nghị. 



Kính mời các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần, thời gian như trên./. 

 

Nơi nhận:                                    
- Thành phần mời dự; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPTU, VP HĐND tỉnh (p/hợp); 

- CVP, các PCVP; 

- Viễn thông Phú Thọ; 

- Báo PT, Đài PT-TH tỉnh, Cổng GTĐT 

tỉnh (Cử phóng viên đưa tin); 

- Phòng QT-TV, HC,  

  TT CB-TH (liên hệ nhận, gửi tài liệu); 

- CV NCTH; 

- Lưu VT, TH3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 
 

 

 

Phan Trọng Tấn 
Nguyễn Văn Hậu 
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