
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:        /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày      tháng 9 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm 

thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy 

định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

  

Triển khai Văn bản số 301/GM-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh 

về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và 

sơ kết 05 năm thực hiện NĐ số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ 

quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

UBND huyện trân trọng, kính mời: 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Trưởng, Phó Công an huyện; 

- Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện. 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và 

sơ kết 05 năm thực hiện NĐ số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ 

quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 12/9/2022 (Sáng thứ Hai). 

 Địa điểm: Tại phòng họp trụ sở UBND huyện Trực Ninh. 

 Công an huyện chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ hội nghị 

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 điểm cầu của huyện.  

Đề nghị các đại biểu dự hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, chống 

Covid-19 theo quy định. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí./. 
 

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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