
               UBND TỈNH NAM ĐỊNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
       Số:          /GM-SGTVT                                  Nam Định, ngày         tháng 3  năm 2022 

GIẤY MỜI  

V/v Dự hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022  

và Tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2021, triển khai  

nhiệm vụ PCTT - TKCN năm 2022. 

 

Sở Giao thông vận tải Nam Định trân trọng kính mời: 

Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chủ tịch Công đoàn ngành; 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; 

- Lãnh đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Trưởng, phó các 

phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN ngành; 

- Lãnh đạo phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị 

thành phố Nam Định. 

- Lãnh đạo Hiệp hội vận tải ô tô Nam Định. 

- Lãnh đạo các đơn vị: Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường 

Nam Định; Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Nam. 

- Phóng viên Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định. 

Dự hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022 và 

Tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ PCTT - TKCN 

năm 2022 của ngành Giao thông vận tải Nam Định. 
Thời gian: 8h00’ ngày 31/3/2022 (thứ Năm). 

Địa điểm: Hội trường tầng 1 (Nhà B) - Văn phòng Sở GTVT Nam Định. 

Giao Văn phòng Sở phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông chuẩn bị các điều kiện dự họp, đăng tải tài liệu hội nghị trên Trang thông 

tin điện tử chuyên muc “mời họp” trước ngày 30/3/2022. 

Kính mời các đồng chí về dự hội nghị đông đủ đúng giờ, chuẩn bị các ý 

kiến phát biểu tham luận tại hội nghị và thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng dịch Covid-19./. 

Nơi nhận:                 TL. GIÁM ĐỐC 

- Như thành phần;                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Website Sở;                     
- Lưu VT, VPS.    

  

 

 

                                                 Phạm Ngọc Vinh 
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