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HUYỆN VỤ BẢN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 82/GM-UBND 
 

Vụ Bản, ngày 13 tháng  9  năm 2022 

 

 

 

GIẤY MỜI 
      Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh  

cải cách thủ tục hành chính, và hiện đại hoá phương thức 

chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Chủ tịch UBND huyện (Mời chủ trì điểm 

cầu huyện); 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh 

nghiệp do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. 

2. Thời gian: Từ 7 giờ 50',  ngày 15 tháng 9 năm 2022 (thứ Năm).  

3. Địa điểm: phòng họp trực tuyến UBND huyện (tầng 3)  

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

 - Phòng Văn hoá và Thông tin chuẩn bị điều kiện phục vụ Hội nghị. 

 - Viễn thông Vụ Bản chịu trách nhiệm kết nối trực tuyến; 

 - Điện lực Vụ Bản đảm bảo nguồn điện phục vụ Hội nghị. 

 

 Đề nghị đại biểu khi dự họp thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đầy đủ, đúng giờ./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
              

            Trần Bích Thuấn 
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