
UỶ 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 
V/v họp Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8/2022 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời:  

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh; 

- Đồng chí Thủ trưởng đơn vị: BCH Bộ đội biên phòng, Cục Thuế, 

Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, BQL các khu 

công nghiệp, BQL dự án  đầu tư xây dựng, Đài Phát thanh và   

Truyền hình tỉnh. 

Dự phiên họp UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022; Công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Thời gian: Từ 07h30', ngày 08 tháng 9 năm 2022 (thứ Năm).  

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 – Nhà A, Trụ sở UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao đơn vị chuẩn bị tài liệu, cụ thể: 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022; gửi trước báo 

cáo qua hộp thư công vụ của các đơn vị. Đề nghị đại biểu nghiên cứu tài liệu để 

có ý kiến phát biểu tại Hội nghị. 

+ Sở Y tế: Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các VP; (cùng dự họp) 

- Lưu: VP1, VP10, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

   

 

Chu Thị Hồng Loan 
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