
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:           /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày         tháng 9 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW    

ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp,               

nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;                             

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ                    

phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững                            

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 

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, Tài 

nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã, Hội 

nông dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 

150/QĐ-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Hội nghị do đồng chí Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT chủ trì tại đầu cầu Trung ương.  

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00”, thứ Năm, ngày 08/9/2022. 

Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 4 - Nhà A - Trụ sở UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT mời lãnh đạo các Chi cục trực thuộc; chuẩn bị 

tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Nam Định kết nối và 

đảm bảo kỹ thuật đường truyền (Đầu mối liên hệ chi tiết tại Giấy mời của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT gửi kèm theo).    

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



(Ghi chú: Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện đầy đủ                                   

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế) 

Trân trọng kính mời các đồng chí./. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 
- Như trên; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Công ty Điện lực tỉnh; 
- VNPT Nam Định; 
- Báo NĐ, Đài PTTH tỉnh;  
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP2, VP10, VP3. 

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

 
 

 

 
 

Trần Duy Tùng 
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