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Trực Ninh, ngày  18 tháng 4 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2022 

 

UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

Thành phần 

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

- Đại biểu tỉnh (có Giấy mời riêng): 

+ Đại biểu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

+ Đồng chí lãnh đạo Chi cục Thủy lợi. 

+ Đồng chí thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh 

phụ trách huyện Trực Ninh. 

- Đại biểu huyện: 

+ Các đồng chí Thường trực Huyện ủy. 

+ Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện. 

+ Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện. 

+ Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; 

+ Đồng chí lãnh đạo Hạt quản lý đê; lãnh đạo Công ty, Cụm trưởng các 

Cụm thủy nông Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu. 

Tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn: 

- Các đồng chí Thường trực Đảng ủy; 

- Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND; 

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX SXKDDV nông nghiệp; 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN; 

- Đồng chí nhân viên quản lý đê nhân dân, giao thông - thủy lợi; các tổ 

chức, cá nhân thực hiện khoán quản vớt bèo rác trên kênh. 

Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 19/4/2022 (thứ Ba). 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị. 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung tham luận 

tại hội nghị. 

- Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra 

đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại các điểm cầu. 

- UBND xã, thị trấn: Mời thành phần của đơn vị, nhận tài liệu họp trên 

Cổng thông tin điện tử huyện và chuẩn bị các điều kiện phục vụ tại các điểm 
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cầu xã, thị trấn; cử công chức kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, 

hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến, từ 8 giờ ngày 19/4/2022. 

- Trung tâm Viễn thông Trực Ninh, Điện lực Trực Ninh theo chức năng 

đảm bảo kỹ thuật, đường truyền phát tín hiệu, nguồn điện phục vụ hội nghị. 

Trân trọng kính mời các đồng chí./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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