
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/GTT-SLĐTBXH  Nam Định, ngày 11  tháng 01 năm 2022 

 

GIẤY TRIỆU TẬP 

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 

2022 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội  

 
Kính gửi:  

- Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố. 

 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh về việc tổ chức tổng kết, đánh giá công tác 

năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022, Sở Lao động Thương binh và xã hội tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Ngành 

Lao động – Thương binh và Xã hội. 

1. Đại biểu, khách mời 

- Mời Đồng chí Trần Lê Đoài, PCT UBND tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị; 

2. Thành phần dự hội nghị: 

- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo phòng nghiệp thuộc Sở; 

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố; 

2. Thời gian: Thứ sáu, ngày 14 tháng  01 năm 2021 (khai mạc hồi 14h00)  

3.  Địa điểm:  Hội trường tầng 7, Sở Lao động TB và XH tỉnh Nam Định. 

(Địa chỉ: Số 15A đường Giải phóng, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) 

4. Tài liệu hội nghị: Các đơn vị chủ động nhận tài liệu được gửi đến qua email 

và trên phần mềm QLĐHVB để in, sử dụng tại Hội nghị. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị triệu tập đại biểu 

thuộc thành phần nêu trên về dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Đức Trọng 
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