
ỦY 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 9 năm 2022 

    
 

GIẤY MỜI 
Về việc triển khai thực hiện đầu tư cấp nước sạch cho các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện Hải Hậu; kiểm điểm tiến độ, tình hình triển khai  
thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng  

kỹ thuật CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên 
  

 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời: 
Đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (mời 

Chủ trì); 
Dự buổi họp bàn về việc triển khai thực hiện đầu tư cấp nước sạch cho các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu; kiểm điểm tiến độ, tình hình triển khai 
thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Yên Bằng, 
huyện Ý Yên. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Triển khai thực hiện đầu tư cấp nước sạch cho các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện Hải Hậu 

Thành phần: Thành viên Tổ công tác 874, Tổ giúp việc của Tổ công tác 
874; Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu. 

Thời gian: Bắt đầu từ 15h00’ ngày 08/9/2022 (thứ Năm). 
Địa điểm: Phòng họp số 3 tầng 5 - Nhà A, Trụ sở UBND tỉnh. 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hải Hậu chuẩn bị các 
nội dung báo cáo về việc thực hiện các dự án, những đề xuất có liên quan. 

- Các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu các tài 
liệu liên quan để tham gia ý kiến tại Hội nghị. 

2. Kiểm điểm tiến độ, tình hình triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây 
dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên 

Thành phần: Thành viên Tổ công tác 874, Tổ giúp việc của Tổ công tác 
874; Các Sở, ngành: Công thương, Giao thông Vận tải, Tài chính; Chủ tịch 
UBND huyện Ý Yên; Công ty Điện lực Nam Định; Công ty Cổ phần Đầu tư 
phát triển Việt Nam Hàn Quốc. 

Thời gian: Bắt đầu từ 15h45’ ngày 08/9/2022 (thứ Năm). 
Địa điểm: Phòng họp số 3 tầng 5 - Nhà A, Trụ sở UBND tỉnh. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh giao:  

- Sở Công thương tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án. 

- UBND huyện Ý Yên chuẩn bị các nội dung báo cáo có liên quan và mời 
các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực GPMB, Trưởng 
phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện 
cùng dự. 

- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Hàn Quốc báo cáo tiến độ 
thực hiện dự án; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

(Đề nghị đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế). 

Mời các đồng chí, đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./. 

Nơi nhận:                      
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo) 
- Như trên; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- VP2, VP3, VP5, VP6; 
- Lưu: VP1, VP10, TT. 
 

 

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

 
 
 
 
 

Trần Văn Tùng  
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