
UBND HUYỆN TỦA CHÙA 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày        tháng 6 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Họp Sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 

thực hiện Đề án 06 huyện Tủa Chùa năm 2022  
 

Thực hiện Quyết định số 1181/QĐ-BCĐ ngày 29/4/2022 của Ban Chỉ đạo 

triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 

triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 huyện mời các đồng chí dự họp với nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian: ½ ngày bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 20/6/2022 (thứ Hai). 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp 2A - Trụ sở HĐND&UBND huyện 

3. Thành phần mời  

- Kính mời Đ/c Hoàng Tuyết Ban - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 

29/3/2022 của UBND huyện Tủa Chùa; Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022 của UBND huyện Tủa Chùa; 

- Các thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 

06/4/2022 của UBND huyện Tủa Chùa; 

- Đại diện lãnh đạo UBND và Công an thị trấn Tủa Chùa. 

3. Nội dung: 

- Tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong 6 tháng 

đầu năm và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

- Dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm Dịch vụ công trực tuyến 

theo Đề án 06. 

- Dự thảo Quyết định thành lập điểm Dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06. 

- Dự thảo Quy chế hoạt động điểm Dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06. 

- Một số nội dung khác. 

4. Phân công nhiệm vụ 

4.1. Công an huyện: Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung 

báo cáo, tài liệu, in và phát tài liệu cho các đại biểu tham dự hội nghị.  
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4.2. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chuẩn bị phòng họp và các trang 

thiết bị cần thiết để phục vụ cuộc họp 

Thừa lệnh Trưởng Ban Chỉ đạo, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính 

mời các đồng chí đến dự họp theo thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận:   
- Như thành phần;          

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lđ Văn phòng; 

- Đ/c Việt, Vàng (chuẩn bị phòng họp);                                                               

- Trung tâm VH-TT-TH (cử phòng viên); 

- Lưu: VT. 

                                                                               

TL. TRƯỞNG BAN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đoàn Xuân Trường 
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