
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:       /GM-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Trực Ninh, ngày       tháng 5 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Dự, thăm quan diễn tập phòng chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 
 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Trực Ninh trân trọng, kính mời: 

- Đại biểu tỉnh (Có giấy mời riêng): 

+ Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 + Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Chi cục 

Thủy lợi;   

- Đại biểu huyện: 

+ Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; 

+ Các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện; 

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

+ Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN 

huyện; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2022; 

+ Đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

- Đại biểu các xã Miền 3: Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, cán bộ giao thông - thuỷ lợi. 

Đến dự, thăm quan diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện Trực Ninh năm 2022. 

 Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 31/5/2022 (Sáng thứ Ba). 

Địa điểm: Đê Hữu Ninh, địa phận xã Trực Nội (Km18+98). 

Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các cơ quan liên quan, UBND xã Trực 

Nội chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí tham gia diễn tập và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống Covid-19./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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