
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH   
––––––––– 

Số:           /GM-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Nam Định, ngày        tháng 10 năm 2021 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách 

 và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm  

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
–––––––––––––––––––––––––––– 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đồng chí lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Y tế, 

Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Nam Định. 

Tới dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và 

phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì.  

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00', ngày 20 tháng 10 năm 2021 (Thứ Tư). 

Địa điểm: Tại phòng họp số 1, tầng 4 trụ sở UBND tỉnh. 

Đề nghị đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 

theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

- Sở Giao thông vận tải chuẩn bị tài liệu liên quan đến Hội nghị trực tuyến và 
các điều kiện phục vụ Hội nghị; mời Hiệp hội Vận tải ô tô Nam Định và các phòng, 
ban liên quan cùng dự họp. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông Nam Định phụ trách 
kỹ thuật, đảm bảo tín hiệu phục vụ Hội nghị. 

- Công ty Điện lực Nam Định đảm bảo nguồn điện phục vụ Hội nghị trực tuyến. 

Trân trọng kính mời các đồng chí về dự đầy đủ, đúng giờ./. 
 

Nơi nhận:                           
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 

- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Công ty Điện lực Nam Định; 

- Điện lực thành phố Nam Định; 

- Viễn thông Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Vp7; (cùng dự họp) 

- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: Vp1, Vp10, Vp5.  
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Duy Tùng 
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