
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VỤ BẢN 

 

Số: 87/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vụ Bản, ngày 19 tháng 9 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về triển khai đô thị 

thông minh cho các cơ quan nhà nước 3 cấp của tỉnh 

  

 Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

 1. Địa điểm, thành phần: 

* Tại điểm cầu huyện:(phòng họp trực tuyến Tầng 3 UBND huyện) 

- Đồng chí Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Lãnh đạo, công chức, viên chức: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; 

- Cán bộ, công chức các phòng, cơ quan của huyện là thành viên Đội ngũ 

nòng cốt chuyển đổi số của tỉnh (theo danh sách gửi kèm). 

- Lãnh đạo, nhân viên thuộc chi nhánh cấp huyện của các doanh nghiệp: 

Bưu điện tỉnh, VNPT Nam Định, Viettel Nam Định,… 

* Tại điểm cầu xã, thị trấn: 

- Lãnh đạo, công chức UBND xã, thị trấn; 

- Đồng chí cán bộ, công chức là thành viên Đội ngũ nòng cốt chuyển đổi 

số của tỉnh (theo danh sách gửi kèm); 

- Cán bộ của các doanh nghiệp viễn thông phụ trách địa bàn; 

- Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn (xóm), tổdân phố. 

Dự hội nghị bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về triển khai đô thị thông minh 

cho các cơ quan nhà nước 3 cấp của tỉnh. 

2. Thờigian: Từ 13 giờ 50 phút, ngày 21/9/2022 (chiều thứ Tư); 

3. UBND huyện giao: 

-  Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các điều kiện và phục vụ hội nghị. 

- Viễn thông Vụ Bản kết nối, duy trì, vận hành hệ thống truyền hình 

trực tuyến đảm bảo an toàn, ổn định thông suốt. 

- Điện lực Vụ Bản đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định tại các điểm 

cầu trực tuyến trên địa bàn huyện. 
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- UBND xã, thị trấn triệu tập các đại biểu dự họp theo thành phần; chuẩn 

bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tại điểm cầu của địa phương. 

Đề nghị đại biểu dự Hội nghị chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Trân trọng kính mời các đại biểu dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo VP; 

- Trung tâm VH-TT-TT huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Bích Thuấn 
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