
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                  

Số:        /UBND-VP 

V/v nghiên cứu, đề xuất ý kiến 

đối với các nội dung tại Phiên 

họp của UBND tỉnh Điện Biên 

tháng 11 (lần 2) năm 2022  

                                                                                               

Tủa Chùa,  ngày        tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện. 
    

Căn cứ Giấy mời số 291/GM-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên về Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 11 (lần 2) năm 2022 (có Giấy mời sao gửi 

kèm theo). Để chuẩn bị chu đáo các nội dung tại phiên họp, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị có trách nhiệm nghiên cứu các nội dung thảo luận trực tiếp tại phiên họp và 

các tài liệu xin ý kiến trực tiếp vào dự thảo trình tại phiên họp do cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh trực tiếp chủ trì để tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện 

tham gia tại Phiên họp đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn 

tại địa phương. 

Thời gian gửi các ý kiến tham gia về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) trước 9 giờ, ngày 21/11/2022. 

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện:  

- Trên cơ sở các ý kiến của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp 

chung các nội dung tham gia; 

- Đăng ký, xác nhận đại biểu tham dự họp theo hướng dẫn, chuẩn bị chu 

đáo các tài liệu để tham gia phiên họp. 

Nhận được Văn bản này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, thời gian yêu cầu./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lường Tuấn Anh 
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