
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:                /GM-UBND 

 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 11 năm 2022 

  
GIẤY MỜI 

Hội nghị tập huấn cập nhật chế độ chính sách 

 Ngành Lao động-Thương binh và XH năm 2022. 

 

Thực hiện Công văn số 2616/SLĐTBXH-VP Nam Định, ngày 21 tháng 11 

năm 2022 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật chế độ chính sách Ngành Lao 

động-Thương binh và XH năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện  trân trọng kính mời:  

Thành phần: 

* Đại biểu huyện: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo và công chức phòng Lao động-TB&XH. 

* Đại biểu các xã, thị trấn: 

- Đại diện lãnh đạo UBND phụ trách văn hoá –xã hội và cán bộ làm công tác 

Lao động -TB và XH. 

Thời gian: 01 ngày khai mạc 8h00’ ngày 28 tháng 11 năm 2022 (thứ Hai) 

Địa điểm: Hội trường A1 – trụ sở HĐND - UBND huyện. 

Uỷ ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Lao động – TBXH phối hợp với Sở Lao động - TBXH chuẩn bị tài 

liệu và các điều kiện phục vụ hội nghị. 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm 

thanh, hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến của huyện. 

- Viễn thông huyện đảm bảo kỹ thuật, đường truyền phát tín hiệu tại điểm 

cầu trực tuyến của huyện. 

- Điện lực thành phố Nam Định đảm bảo đủ nguồn điện để phục vụ hội nghị 

tại điểm cầu trực tuyến của huyện. 

- UBND các xã, thị trấn mời các thành phần dự hội nghị của địa phương. 

Trân trọng kính mời đại biểu về dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian./. 

 
Nơi nhận:                                                           
- Như thành phần;                                                 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

                          Lê Quang Huy 
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