
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN THANH MIỆN

Số:          /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày        tháng  10 năm 2022

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 09 tháng triển khai Đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) 

Thực hiện Giấy mời số 320/UBND-VP ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 9 tháng triển khai Đề án 
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), 
UBND huyện mời các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của huyện, 
như sau:

1. Thành phần mời:
- Đồng chí Khổng Quốc Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 huyện;
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

Thống kê, Ban Chỉ huy quân sự, Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa 
án nhân dân huyện, Điện lực, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 
06 cấp xã, cấp thôn; Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an xã, thị trấn (Nhờ Chủ tịch 
UBND xã, thị trấn mời giúp). 

2. Thời gian: Từ 7 giờ 45 phút, thứ Sáu, ngày 07/10/2022. 
3. Địa điểm: Nhà Văn hóa trung tâm huyện.
- Giao cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (Công an 

huyện) chuẩn bị tài liệu phục vụ tại điểm cầu UBND huyện;
- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa – Thể thao, Trung tâm Viễn thông huyện đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật 
chất và đường truyền phục vụ Hội nghị.

Nhận được Giấy mời đề nghị các vị đại biểu bố trí thời gian, công việc đến 
dự họp đúng thành phần, thời gian.

Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Văn Tảo
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