
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND Trực Ninh, ngày 15 tháng 02 năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 

 cải cách hành chính năm 2021, triển khai kế hoạch CCHC năm 2022 

 
 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

Tại điểm cầu Phòng họp trụ sở UBND huyện: 

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 

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

- Các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy; 

- Các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; 

- Đồng chí Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Giám đốc Bưu điện huyện, 

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Trực Ninh. 

Tại điểm cầu các xã, thị trấn:  

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch 

UBND, Phó Chủ tịch UBND; Trưởng Công an, các công chức chuyên môn.  

Đến dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác cải cách hành chính năm 

2021; triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. 

Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 18/02/2022 (Chiều thứ Sáu).  

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo và các điều kiện phục vụ 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 điểm cầu huyện. 

- UBND các xã, thị trấn mời thành phần của đơn vị, chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ hội nghị; kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại điểm 

cầu các xã, thị trấn từ 09 giờ, ngày 18/02/2022.  

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

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

Trân trọng kính mời các đồng chí./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                        

- Như trên; 

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
Nguyễn Xuân Phương 
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