
ỦY 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 12  năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số 

ngành tài nguyên và môi trường 
 

 

Triển khai Văn bản số 4272/GM-STNMT ngày 15/12/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về dự Hội nghị phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số 

ngành tài nguyên và môi trường; UBND huyện Trực Ninh kính mời: 

1. Thành phần 

Tại điểm cầu UBND huyện (phòng họp trực tuyến UBND huyện): 

- Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; 

- Đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện; lãnh đạo, công chức, nhân viên Phòng Tài 

nguyên và Môi trường;  

- Lãnh đạo và cán bộ thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Đại diện Trung tâm Viễn thông Trực Ninh. 

Tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn: 

- Các đồng chí lãnh đạo UBND; 

- Đồng chí Công chức Địa chính- Xây dựng;  

- Tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng; 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

2. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 20/12/2022 (Chiều thứ Ba). 

3. Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị; 

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

- UBND xã, thị trấn mời thành phần của đơn vị; kiểm tra đường truyền 

phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại điểm cầu của đơn vị, từ 8 giờ ngày 

20/12/2022. cử cán bộ, công chức quét mã QR (có mã QR gửi kèm) hoặc  truy  



 

 

cập  Chuyên  trang  Chuyển đổi  số tỉnh Nam Định (địa  chỉ truy  cập: 

https://chuyendoiso.namdinh.gov.vn/portal/Pages/Hoi-nghi-tap-huan-pho-bien-

kien-thuc-ve-CDS-nganh-.aspx) để tải tài liệu Hội nghị. 

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

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

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 Đại Thắng 
 

 

 

 


		2022-12-19T15:13:53+0700


		2022-12-19T15:27:59+0700


		2022-12-19T15:27:59+0700


		2022-12-19T15:27:59+0700




