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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về 

Chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đại biểu dự Hội nghị phổ biến kiến 

thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo do UBND tỉnh Nam Định tổ chức. 

1. Thành phần 

a) Tại điểm cầu UBND huyện, mời: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy (Mời chủ trì điểm cầu); 

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo 
UBND huyện; 

- Các đồng chí Trưởng các cơ quan Đảng, Tổ chức chính trị, đoàn thể; 
Trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện; 

b) Tại điểm cầu UBND xã, thị trấn mời: 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn (Mời chủ trì điểm cầu); 

- Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo 

UBND xã, thị trấn; 

- Các đồng chí Trưởng các Tổ chức chính trị, đoàn thể; 

- Cán bộ, công chức được giao phụ trách CNTT, chuyển đổi số, công tác 

CCHC, truyền thông; 

- Đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn và các thành 

phần có liên quan khác (nếu có). 

2. Thời gian: Từ 7h50 ngày 10/6/2022 (thứ Sáu)  

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1.  Văn phòng Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện nhận tài liệu từ tỉnh, in 
sao gửi đến các đại biểu điểm cầu huyện và các điều kiện cần thiết để phục vụ 

Hội nghị. 

2. Viễn thông Vụ Bản chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn kết nối, 

duy trì, vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến đảm bảo an toàn, ổn định 
thông suốt. Test đường truyền kết nối các điểm cầu 15 giờ ngày 09/6/2022. 

3. Điện lực Vụ Bản đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định tại các điểm cầu 
trực tuyến. 
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4. UBND các xã, thị trấn: 

- Mời các đại biểu dự họp theo thành phần; chuẩn bị các điều kiện phục vụ 
Hội nghị tại điểm cầu. 

- Truy cập địa chỉ: https://namdinh.gov.vn/portal/Pages/Chuyen-doi-sotinh-
Nam-Dinh.aspx; https://dti.gov.vn/ để xem và tải tài liệu phát cho các đại biểu dự 

hội nghị. 

- Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra hòm thư điện tử công vụ để nhận tài liệu, 

chịu trách nhiệm nhân bản tài liệu, gửi các đại biểu tại điểm cầu. 

(Đề nghị đại biểu thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19) 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm VH-TT-TT (để đưa tin); 

- Điện lực Vụ Bản; 

- Viễn thông Vụ Bản; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Chánh VP, PCVP; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Bích Thuấn 
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