
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 05  tháng 10 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn 

Về đánh giá tình hình thực hiện kinh tế- xã hội 9 tháng;  

triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2021 

  

Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, 

thị trấn về đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng; triển khai nhiệm 

vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2021. 

1. Thành phần 

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

 - Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 

- Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

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

- Các đồng chí Thành viên UBND huyện; 

- Đồng chí Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Đồng chí thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn 

thể chính trị xã hội huyện, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh, 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách- xã hội huyện, Chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp-PTNT huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, 

Trung tâm Viễn thông Trực Ninh, Điện lực Trực Ninh. 

Tại điểm cầu UBND xã, thị trấn: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, 

Lãnh đạo HĐND, UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, công chức chuyên môn. 

 2. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 06/10/2021 (Chiều thứ Tư). 

 3. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã thị trấn chuẩn bị nội dung phát biểu 

tại Hội nghị. 

- Văn phòng HĐND- UBND huyện chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục 

vụ hội nghị tại điểm cầu UBND huyện; phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra 

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

- UBND các xã, thị mời thành phần của đơn vị; kiểm tra đường truyền phát 

tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn từ 10 giờ, 

ngày 06/10/2021. 



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

nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, đường truyền, nguồn điện phục vụ Hội nghị. 

Kính mời các đồng chí về dự đầy đủ, đúng thời gian, đúng thành phần và 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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