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GIẤY MỜI 

Dự tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ  

kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ  
 

  

Thực hiện Văn bản số 876/UBND-KTHT ngày 14/10/2022 của UBND huyện 

về việc tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ và các 

Văn bản của UBND tỉnh Nam Định về công tác quản lý hoạt động xây dựng; quản 

lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo các quy định hiện hành.  

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đại biểu về  dự  buổi tập huấn 

các quy định của pháp luật về  quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành 

lang an toàn đường bộ.  

* Thành phần:  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng và chuyên viên theo dõi lĩnh vực các cơ quan: phòng Kinh tế 

và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; 

- Đ/c Chủ tịch UBND và các cán bộ Địa chính các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn (Do 

UBND các xã, thị trấn thông báo mời về dự tập huấn). 

* Thời gian:  14 giờ 00 phút, ngày 28/10/2022 (Thứ Sáu). 

* Địa điểm:  Tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện.  

Mời các đại biểu về dự đủ, đúng giờ. 

Đề nghị các đại biểu dự họp đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid- 19 theo đúng quy định.  

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm mời giảng viên và chuẩn 

bị tài liệu phục vụ buổi tập huấn./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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