
UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

BCĐ CÔNG TÁC  

DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /GM-BCĐ Tủa Chùa, ngày       tháng  7 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2022 

 và Kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 

 

 Kính gửi: …………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………. 

Căn cứ Kế hoạch số 173/KH-BCĐ ngày 7/7/2022 của Ban Chỉ đạo công 

tác Dân số và phát triển tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 

Dân số 6 tháng đầu năm 2022 và Kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7; Giấy mời 

số 1201/GM-BCĐ ngày 07/7/2022 của Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát 

triển tỉnh Điện Biên về việc mời tham dự Hội nghị sơ kết công tác Dân số 6 

tháng đầu năm 2022 và Kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7. Ban Chỉ đạo công 

tác Dân số và phát triển huyện Tủa Chùa trân trọng kính mời đồng chí đến dự 

Hội nghị với nội dung như sau:  

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 11/7/2022 (thứ Hai) 

2. Địa điểm: Tại điểm cầu Hội trường - Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa. 

3. Thành phần mời dự 

- Kính mời đồng chí Nguyễn Minh Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển huyện Tủa Chùa 

(theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện); 

- Đại diện các Khoa, Phòng thuộc Trung tâm Y tế: Kế hoạch - Nghiệp vụ, 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trưởng phòng Dân số và các viên chức phòng. 

4. Tổ chức thực hiện: Giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị và phô tô các 

tài liệu có liên quan phát tới đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện. 

Chuẩn bị phòng họp trực tuyến, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ Hội 

nghị tại điểm cầu huyện. 

Thừa lệnh Trưởng ban, Văn phòng HĐND&UBND huyện trân trọng kính 

mời các đồng chí về dự Hội nghị đầy đủ./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- LĐ Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-TH huyện (cử phóng viên); 

- Lưu: VT. 

TL. TRƯỞNG BAN  

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Đăng 
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