
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-UBND Nam Định, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Dự cuộc họp trực tuyến về thu phí điện tử không dừng  
 

 Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời: 

 - Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải (mời chủ trì tại điểm cầu Nam 

Định); 

 - Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và 

Truyền thông; 

 - Lãnh đạo Công ty cổ phần TASCO, Công ty TNHH một thành viên 

TASCO6;  

 - Văn phòng UBND tỉnh. 

Dự cuộc họp trực tuyến của Bộ Giao thông về thu phí điện tử không dừng. 

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ chủ trì. 

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (thứ Tư). 

Địa điểm: Tại phòng họp số 2, tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Công ty cổ phần 

TASCO, Công ty TNHH một thành viên TASCO6 chuẩn bị nội dung báo cáo, các 

kiến nghị, đề xuất; liên hệ nhận tài liệu, đăng ký thành phần tham dự họp gửi về Bộ 

Giao thông vận tải.  

2. 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. 

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

tuyến. 

Đề nghị đại biểu khi tham dự Hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, 

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

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Viễn thông Nam Định, Công ty Điện lực NĐ; 

- Điện lực thành phố Nam Định; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT VP UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Vp6 (cùng dự họp); 

- Lưu: Vp1, Vp2, Vp10, Vp5. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                          

 

Trần Duy Tùng                           
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