
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ DUY TIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND Duy Tiên, ngày          tháng 10  năm 2021 

GIẤY MỜI 

Dự hội nghị trực tuyến nghe báo cáo Dự thảo Kế hoạch triển khai  

chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Văn bản số 306/GM-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về dự hội nghị trực tuyến nghe báo cáo Dự thảo Kế hoạch triển 

khai chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 

2021-2025; Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng kính mời các đại biểu dự 

hội nghị. 

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2021 (Sáng thứ Tư) 

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của UBND thị xã  

3. Thành phần mời 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra, 

Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp, Đài Truyền thanh thị xã. 

* Ủy ban nhân dân thị xã giao: 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu dự thảo Kế hoạch, chuẩn bị 

nội dung tham gia ý kiến tại Hội nghị. 

+ Trung tâm Viễn thông Duy Tiên cử cán bộ trực kỹ thuật tại phòng họp 

trực tuyến tại các điểm cầu; 

+ Điện lực Duy Tiên cung cấp nguồn điện ổn định, đảm bảo phục vụ kết 

nối hội nghị trực tuyến thông suốt, không bị gián đoạn. 

Đề nghị các đồng chí về dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian và thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- VNPT Duy Tiên; Điện lực Duy Tiên; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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