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GIẤY MỜI 

Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề  

của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định 
  

Triển khai Văn bản số 84/ĐGS-TK ngày 09/12/2022 của Đoàn giám sát 

chuyên đề Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định về việc tổ chức  giám sát 

chuyên đề; UBND huyện Trực Ninh trân trọng, kính mời: 

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

- Đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 

Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, 

Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Đồng chí lãnh đạo UBND, Trưởng trạm Y tế xã Trung Đông. 

Đến dự buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Nam Định về việc “Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định”. 

Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 19/12/2022 (Chiều thứ Hai). 

Địa điểm:  

- Khảo sát tại Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã Trung Đông. 

- Làm việc tại UBND huyện Trực Ninh (Phòng họp trụ sở UBND huyện). 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan chuần bị tài liệu để giải trình, làm rõ những 

vấn đề Đoàn giám sát nêu thuộc lĩnh vực phụ trách. Phòng Y tế chuẩn bị tài liệu và 

các điều kiện phục vụ buổi làm việc. 

Trân trọng kính mời các đồng chí./. 

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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