
 

 

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 11 tháng 7 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

 Dự Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi  

đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

 

Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh trân trọng kính mời: 

Đại biểu tỉnh:(Có giấy mời riêng) 

- Đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đồng chí lãnh đạo sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Đại biểu huyện:  

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 

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

- Các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận tổ quốc, 

Văn phòng Huyện ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Chi cục 

Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục 

Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Điện lực, Phòng giao dịch Trực Ninh 

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Nam Định, Trung tâm Y tế; lãnh đạo 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phụ trách công tác phát thanh; 

- Các đồng chí Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng 

Chính sách xã hội. 

Đại biểu xã, thị trấn:  

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; đại diện Hội, đoàn thể nhận 

ủy thác; 

- Đại diện Tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

Dự Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối 

với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP 

ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Trực Ninh. 

Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 18/7/2022 (Thứ Hai). 

Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện Trực Ninh. 

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuẩn bị nội dung 

và các điều kiện phục vụ Hội nghị.  

UBND xã, thị trấn mời thành phần của đơn vị. 



 

 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự hội nghị thực hiện các biện pháp 

phòng, chống Covid-19./. 

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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