
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND Trực Ninh, ngày  03  tháng 01 năm 2023 

 
 

GIẤY MỜI 

Dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022; 

 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023  

 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trực Ninh kính mời: 

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- Các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ;  

- Các đồng chí lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ;  

- Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh là người Trực Ninh; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;  

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện;  

- Các đồng chí Thành viên UBND huyện;  

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện;  

- Các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ;  

- Các đồng chí sỹ quan cao cấp nguyên là chỉ huy từ cấp trung đoàn trở lên 

nghỉ hưu trên địa bàn huyện;  

- Các đồng chí nguyên Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; nguyên Phó 

chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó trưởng Công an huyện; 

- Các đồng chí Trưởng, Phó Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện;  

- Các đồng chí Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện và Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội của huyện; 

- Các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh đóng trên địa 

bàn huyện; 

- Các đồng chí Hiệu trưởng các trường THPT, Cao đẳng Kinh tế và Công 

nghệ Nam Định, THCS Đào Sư Tích, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-

GDTX; 

- Đồng chí Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình 

thủy lợi Nam Ninh, Hải Hậu; Giám đốc các doanh nghiệp tiêu biểu; 

- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN; công 

chức Văn phòng-Thống kê phụ trách công tác Nội vụ các xã, thị trấn;  

- Đại diện các hộ nông dân điển hình, tiêu biểu trên địa bàn huyện. 

(UBND xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị mời thành phần của đơn vị) 
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Đến dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 

2022; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. 

Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 15/01/2023 (Chủ Nhật). 

Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa huyện Trực Ninh. 

Trân trọng kính mời các đại biểu./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                        

- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

  Lưu Văn Dương 
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