
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Số:         /UBND-VP2 

V/v khai thác, triển khai thực hiện 

Nghị quyết Phiên họp trực tuyến    

Chính phủ với các địa phương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

      Nam Định, ngày        tháng  8  năm 2021 

  

        Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định.   

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về 

tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 (Nghị quyết kèm theo); 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Các đơn vị khai thác Nghị quyết này trên Cổng thông tin điện tử        

Chính phủ tại địa chỉ http://vanban.chinhphu.vn. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động nghiên cứu       

và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Cổng TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Các VP; 

- Lưu: VP1, VP2. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 

 

http://vanban.chinhphu.vn/
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