
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 

Họp Tổ công tác triển khai thực Đề án 06 tỉnh Nam Định 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề 

án 06 tỉnh Nam Định mời chủ trì Hội nghị; 

- Các đồng chí thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh 

- Các đồng chí thành viên Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 của tỉnh. 

Dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án Phát triển 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 của Tổ công tác triển 

khai Đề án 06 tỉnh. 

 Thời gian: Từ 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu). 

Địa điểm: Hội trường Tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

(Địa chỉ: Số 57 Vị Hoàng, thành phố Nam Định) 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo 

cáo và các điều kiện bảo đảm phục vụ Hội nghị. 

 - Thủ trưởng các sở, ngành thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện 

Đề án 06 của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị báo cáo và nội 

dung tham luận tại Hội nghị. 

- Các đại biểu dự Hội nghị chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

 Kính mời các đồng chí về dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định (dự và đưa tin); 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP10, VP8. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Chu Thị Hồng Loan 
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