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         Phú Thọ, ngày       tháng  3  năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI HỌP 

 Theo đề nghị của Ủy ban Công tác về Các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác phi chính 

phủ nước ngoài năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (sao gửi kèm 

theo Văn bản số 127/UB-PA ngày 09/3/2021), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội 

nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ như sau: 

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00’, ngày 17/3/2021 (Thứ Tư). 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp số 4 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Thành phần mời dự: 

 - Giao đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Liên hiệp 

Các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Phú Thọ. 

 - Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư,  

Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội,  

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương. 

 4. Phân công nhiệm vụ: 

 - Giao Sở Ngoại vụ liên hệ với Cơ quan Thường trực của Ủy ban Công tác 

về Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để chuẩn bị tài liệu cho các thành phần 

dự  

Hội nghị. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông Phú Thọ: 

Liên hệ với điểm cầu Trung ương, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo về 

kỹ thuật, chất lượng đường truyền phục vụ Hội nghị trực tuyến. 

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chuẩn bị phòng họp và các điều 

kiện cần thiết phục vụ Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. 

 Kính mời các thành phần dự Hội nghị đầy đủ theo lịch trên./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Như thành phần mời dự; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Viễn thông Phú Thọ (VNPT); 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH, HCTC, QT-TV; 

- TTCB-TH; 

- Lưu: VT, TH3. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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