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GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm 

 trật tự ATGT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
 

   
 

 Thực hiện Văn bản số 11/GM-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về 

việc dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

 Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời:  

 - Đồng chí Chủ tịch UBND các xã: Hải Vân, Hải Hưng, Hải Tây, Hải Phong 

và TT Yên Định, TT Cồn. 

 - Thành viên Ban An toàn giao thông huyện (Theo Quyết định số 8766/QĐ-

UBND ngày 09/8/2023 của UBND huyện).  
 

 Tới dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

 * Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2023 (Thứ Năm). 

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

 - Giao 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.  

 - Thời gian kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh với 

điểm cầu của tỉnh vào 14 giờ 00 phút ngày 11/01/2023 (Thứ Tư). 

 - Điện lực Hải Hậu đảm bảo đủ nguồn điện để phục vụ Hội nghị. 
      

Kính mời các đại biểu về dự đầy đủ, đúng giờ. 
 

Đề nghị các đại biểu dự họp 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Lưu Hồ An 
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