
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN HẢI HẬU                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 Số: 189/GM-UBND                        Hải Hậu, ngày 13 tháng 9 năm 2022  
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách  

thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành  

phục vụ người dân, doanh nghiệp 

 

Thực hiện Văn bản số 303/GM-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Dự 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 

hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành  phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện;  

- Thủ trưởng các cơ quan: các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Công 

an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. 
 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh 

nghiệp. 

* Thời gian: 08h00’, ngày 15/9/2022 (thứ Năm). 

* Địa điểm: Tại Phòng họp Tầng 2 - Nhà A2 - UBND huyện. 
 

Kính mời các đại biểu dự đầy đủ, đúng giờ! 

 UBND huyện giao:  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội 

nghị; 

- Trung tâm Viễn thông Hải Hậu kiểm tra và đảm bảo kỹ thuật đường truyền 

phát tín hiệu trong thời gian diễn ra hội nghị. Thực hiện kết nối đường truyền phát 

tín hiệu, âm thanh, hình ảnh giữa điểm cầu của huyện với điểm cầu của tỉnh . 

- Điện lực Hải Hậu đảm bảo đủ nguồn điện để phục vụ Hội nghị ở điểm cầu 

trực tuyến. 

Đề nghị các đại biểu đến dự thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Thị Hồng Nguyên 
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