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 GIẤY MỜI   

Dự hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố  
 

 Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời:   

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - KH, Phòng Y tế, Chi cục Thuế 

khu vực Ý Yên - Vụ Bản, Chi cục Thống kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc, Bảo hiểm 

xã hội huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện, Trung tâm Văn hoá TT&TT huyện.  

Dự hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với các huyện, thành phố, nội dung: 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.  

Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ 20 phút, ngày 05/10/2022 (Thứ Tư). 

Địa điểm: Tại phòng họp Trụ sở HĐND - UBND huyện (tầng 3). 

UBND huyện giao:  

- Các cơ quan chuẩn bị nội dung báo cáo tại hội nghị. 

- Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện thường xuyên kiểm tra hộp 

thư điện tử công vụ để nhận tài liệu và gửi đến các đại biểu tại điểm cầu của huyện 

và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị. 

- Trung tâm Viễn thông Vụ Bản chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện 

ủy - HĐND - UBND huyện kiểm tra đường truyền tín hiệu (âm thanh, hình ảnh) 

tại điểm cầu của huyện, thời gian test thử vào hồi 15 giờ ngày 04/10/2022 và 

thường trực trong suốt quá trình diễn ra hội nghị.  

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

Đề nghị các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- VP. Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; 

- Điện lực Vụ Bản; 

- Trung tâm Viễn thông Vụ Bản; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ngô Quốc Vịnh 
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