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GIẤY MỜI

UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014
và thời gian tới của Ưỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn
ma tuý, mại dâm. Hội nghị do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.
1. Thành phần:

- Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ.
- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
- Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên BCĐ phòng, chống
AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của tỉnh: Công an tỉnh, Y tể, Lao
động TBXH, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu
tư, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội
biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng ƯBND tỉnh, Chi cục Hảì
quan Ma Lù Thàng, ƯBMT Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đàỉ Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cổng
Thông tin Điện tử tỉnh.
2. Thời gian: Khai mạc hồi 8h00’ ngày 13/6/2014.
3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh - Tầng 2 - Nhà B.
Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động TBXỈỈ theo chức năng, nhiệm vụ, xây
dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm , phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
cuối năm 20ỉ 4 về công tác phòng, chổng AIDS, ma tiiý, mại dâm của tỉnh, gửi
Công an tỉnh. Giao Công an tỉnh ỉàm đầu mối, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh
chuấn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
Thừa lệnh Chủ tịch ƯBND tỉnh, Văn phòng ƯBND tỉnh kính mời đồng chí tới
dự đúng thời gỉan và thành phần./.
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