
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày 31 tháng 5  năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021; 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 

 

UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn 

tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5. 

1. Thành phần  

Tại điểm cầu huyện (phòng họp trụ sở UBND huyện):  

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Có Giấy mời riêng); 

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 

- Các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; 

- Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện, Chi cục Thuế Khu vực Nam Ninh, Chi cục Thống kê, Bảo 

hiểm xã hội huyện, Điện lực Trực Ninh, Bưu điện Trực Ninh, Viễn thông Trực 

Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước huyện, Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án, Liên đoàn Lao động 

huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội chữ thập đỏ huyện; 

- Các đồng chí lãnh đạo Công ty, Cụm trưởng cụm thủy nông - Công ty 

TNHH Một thành viên KTCTTL Nam Ninh, Công ty TNHH Một thành viên 

KTCTTL Hải Hậu, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Trực Ninh. 

Tại điểm cầu các xã, thị trấn:  

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; 

- Các đồng chí Ban nông nghiệp; 

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX SXKD DV nông nghiệp; Tổ 

trưởng Tổ hợp tác, Tổ dịch vụ nông nghiệp; 

- Đại diện tổ chức, cá nhân nhận khen thưởng. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 02/6/2022 (Chiều thứ Năm). 

 3. Ủy ban nhân dân huyện giao: 

 - Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Nông nghiệp-PTNT, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tại 

Hội nghị. 



 - Văn phòng HĐND- UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

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

 - UBND các xã, thị trấn mời thành phần của đơn vị, chuẩn bị nội dung 

phát biểu tại hội nghị; nhận tài liệu trên Phần mềm Quản lý văn bản điều hành; 

kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại điểm cầu các xã, thị 

trấn từ 8 giờ, ngày 02/6/2022. 

- Trung tâm Viễn thông Trực Ninh, Điện lực Trực Ninh đảm bảo các điều 

kiện phục vụ Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự Hội nghị và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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