
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:           /GM-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày         tháng 4 năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Về việc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai & 

tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi năm 2021 

và triển khai nhiệm vụ năm 2022 

 
Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng 

chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi năm 2021 

và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Hội nghị do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống 

thiên tai và TKCN tỉnh chủ trì. 

Thành phần: 

Tại điểm cầu UBND tỉnh (Phòng họp số 1 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh) mời: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì tại điểm cầu tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nam Định; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

Tại điểm cầu ở các huyện, thành phố (Họp tại phòng họp trực tuyến của 

huyện, thành phố) mời: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; 

- Lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phụ trách nông nghiệp; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế); Chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy Quân sự; Hạt trưởng hạt quản lý đê các huyện, thành phố; 

- Đồng chí Đồn trưởng bộ đội biên phòng; Hải đội trưởng Hải đội 2; 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Đồng chí Chủ tịch các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL. 

(Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mời các thành phần của huyện, thành 

phố và Công ty TNHH một thành viên KTCTTL, Đồn biên phòng, Hải đội 2 đóng 

trên địa bàn dự họp; đồng thời chuẩn bị nội dung để tham gia ý kiến tại Hội nghị) 

Thời gian: Từ 7 giờ 30', ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Thứ Năm) 
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Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ điểm cầu UBND tỉnh; Gửi tài 

liệu cho các huyện, thành phố qua hộp thư điện tử của huyện, thành phố. 

+ Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt và trình bày tại Hội nghị. 

+ Thông báo cho các đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

+ Nhận tài liệu qua hộp thư điện tử của huyện, thành phố vào sáng ngày 

27/4/2022 và có trách nhiệm nhân bản tài liệu, gửi các đại biểu dự họp. 

+ Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu của huyện, thành 

phố. 

+ Kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại các điểm cầu 

trực tuyến của huyện, thành phố vào 15 giờ 00', ngày 27/4/2022. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông tỉnh đảm bảo kỹ 

thuật, đường truyền phát tín hiệu tại các điểm cầu trực tuyến. 

- Công ty Điện lực Nam Định đảm bảo nguồn điện để phục vụ Hội nghị ở các 

điểm cầu trực tuyến. 

Kính mời các đồng chí về dự họp đầy đủ, đúng giờ. 

Đề nghị đại biểu dự họp tại các điểm cầu trực tuyến thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế./. 

 

 

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

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như thành phần; 

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và TT; 

- UBND các huyện, TP. Nam Định; 

- Báo Nam Định, Đài Phát thanh và TH tỉnh; (để đưa tin) 

- Viễn thông Nam Định; 

- Công ty Điện lực Nam Định; 

- Điện lực thành phố Nam Định; 

- Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- VP2 (cùng dự họp); 

- Lưu: VP1, VP2, VP10, VP3. 
     CV18_02 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Trần Duy Tùng 
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