
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 23  tháng 12 năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06/CP  

và Tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 

  

Triển khai Văn bản số 408/GM-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 

06/CP và Tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022; 

UBND huyện Trực Ninh trân trọng, kính mời: 

1. Thành phần 

Tại điểm cầu huyện (Phòng họp UBND huyện): 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện; Tổ công tác, 

thành viên Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 của huyện; 

Tại điểm cầu các xã, thị trấn: 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; Tổ công tác, Tổ giúp việc thực 

hiện Đề án 06 các xã, thị trấn. 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06/CP 

và Tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 25/12/2022 (Sáng Chủ Nhật). 

 3. Ủy ban nhân dân huyện giao: 

 - Công an huyện, Phòng Văn hóa- Thông tin chuẩn bị nội dung và các 

điều kiện phục vụ Hội nghị. 

- 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 14 giờ, ngày 24/12/2022. 

- Trung tâm Viễn thông Trực Ninh, Điện lực Trực Ninh 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./. 

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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