
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP2 
V/v thay đổi thời gian họp UBND tỉnh 

thông qua một số Đề án trình tại kỳ họp 

HĐND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Nam Định, ngày          tháng  10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Đồng chí Thủ trưởng đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Văn phòng 

UBND tỉnh;  

- Đồng chí Lãnh đạo: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.. 

       

 Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 336/GM-UBND dự 

họp UBND tỉnh thông qua một số Đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết 

công việc phát sinh đột xuất (14h00, ngày 19/10/2021). Tuy nhiên do lịch công tác 

đột xuất, UBND tỉnh thông báo thay đổi thời gian cuộc họp như sau: 

 - Thời gian: 8h00 ngày 20/10/2021 (Thứ Tư) 

 - Các nội dung khác đề nghị các đồng chí thực hiện theo Giấy mời số 

336/GM-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- VP3, VP5, VP6; 

- Lưu: VP1, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Kha 
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