ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 342 /GM-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến Tổ chức khai thác thích ứng an toàn,
phòng chống dịch bệnh Covid-19, quý IV năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời:
- Đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, chủ trì tại
đầu cầu tỉnh;
- Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông
vận tải, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
Dự Hội nghị trực tuyến Tổ chức khai thác thích ứng an toàn, phòng chống
dịch bệnh Covid-19, quý IV năm 2021. Hội nghị do Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và
PTNT chủ trì tại đầu cầu Trung ương.
Thời gian: Bắt đầu từ 08h30”, thứ Sáu, ngày 22/10/2021.
Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao:
- Sở Nông nghiệp và PTNT mời lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc có liên
quan; chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị.
- Công ty Điện lực Nam Định đảm bảo nguồn điện phục vụ Hội nghị.
- VNPT Nam Định kết nối và đảm bảo kỹ thuật đường truyền.
(Đề nghị các đại biểu dự Hội nghị thực hiện nghiêm các quy định
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19)
Trân trọng kính mời các đồng chí./.
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- Như trên;
- Công ty Điện lực tỉnh;
- Điện lực thành phố Nam Định;
- VNPT Nam Định;
- Báo NĐ, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP10, VP3.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Duy Tùng

