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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày           tháng 6 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Đề án “ Phát triển ứng 

dụng dữ liệu 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”  
 

UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Đề án 

“Phát triển ứng dụng dữ liệu 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” (Đề án 06). 

1. Thành phần 

Tại điểm cầu huyện (phòng họp trụ sở UBND huyện), mời: 

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 

- Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Các đồng chí Thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06; 

- Đại diện Chi nhánh Viettel, Mobifone huyện Trực Ninh. 

Tại điểm cầu các xã, thị trấn, mời:  

- Các đồng chí Thường trực Đảng ủy; 

- Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND; 

- Các đồng chí Thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06; 

- Các đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác thôn, xóm, Tổ dân phố. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 14/6/2022 (Chiều thứ Ba) 

3. Ủy ban nhân dân huyện giao: 

 - Công an huyện chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

 - Văn phòng HĐND- UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại điểm cầu huyện. 

 - UBND các xã, thị trấn mời thành phần của đơn vị, chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ hội nghị; kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại 

điểm cầu các xã, thị trấn từ 08 giờ, ngày 14/6/2022. 

- Trung tâm Viễn thông Trực Ninh, Điện lực Trực Ninh theo chức năng, 

nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, đường truyền phát tín hiệu, nguồn điện phục vụ Hội 

nghị trực tuyến tại các điểm cầu.  

Kính mời các đồng chí về dự đầy đủ, đúng thời gian và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Trần Duy Hưng 
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