
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
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Sé :1Q55GM-HDND Nam Dinh, ngày 18 tháng 11 nám 2021 

GIY MI 
Dir k h9p thñ' tir Hi dung nhân dan tinh 

khóa XIX, nhiêm k' 2021-2026 

Thithng trrc Hi dông nhên dn tinh Nam Dinh  khóa XIX, nhim k3' 202 1-2026 

trân tr9ng kInh môi: 

- Di din Ban Thuèng trrc U' ban Mt trn To qll&' thili; 

- Dai  din Lãnh do các Ban Xây dimg Dâng; 

- Thu truô'ng các Sô, Ban, Ngành, Tru&ng các doàn the cüa tinh; 

- Thu tru&ng các co quan Trung ucrng dóng ti da phuong; 

- BI thu Dâng üy khi các co quan và doanh nghip tinh; 

- Lânh do Van phông Tinh us', Van phông Uy ban nhân dan tinh; 

- BI thu các Huyn üy, Thành uy; dti din Thumg tr11c HDND các huyn, 

thành phu; Chü tch UBND các huyn, thành ph 

- Tung Biên tp Báo Nam Drih, Giám dôc Dài Phát thanh và truyn hmnh tinh; 

- Dti din Lãnh do Van phông HDND - UBND các huyn, thành ph 

Van phông Huyn üy - HDND - UBND các huyn; 

Ti dir k h9p thir tu HDND tinh khoá XIX, nhim kS'  202 1-2026. 

Thó'igian: 02 ngày, ti1r ngày 01 dn ngày 02 tháng 12 nàm 2021. 

(Khai mc vào 07 gi 45 phiiit, ngày 01 tháng 12 näm 2021). 

Dja dim: Hi tru?mg tang 3, trii s HDND vâ UBND tinh. 

Trân tr9ng d ngh các di biu b trI thai gian ti dir kS'  h9p theo dung 

thânh phn, tham gia dy dü các ni dung chuo'ng trInh kS'  h9p. 

D nghj Van phông HDND- UBND các huyn b trI xe dua don các di 

biu HDND tinh cu tru ti dja phuong v dçr kS'  h9p; Cu chuyên viên gilp viC 

cho To di biu HDND tinh trong thO'i gian tham dir h9p. 



TL. THUN. IC HQI BONG NHAN DAN 
VAN PHONG 

iii Trung Kiên 

Lzcuj:  

1. Tài liçu chInh thi'c cia k)) hQp du'çic dàng tái trén trang thông tin diçn 

tir http.//www. hdnd. namdinh.gov. vn và horn thu cong vy do doii vj cung ca'p, d 

nghj dçii bié'u khi tharn dy k)) hQp truy cap các dia chi trén d tái tài lieu, luv và 

nghiên cth, tharn gia tháo luçn tQi lç-j) hQp. 

2. Trangphyc dgi bié'u tham dy' kj) hQp. Narn: rnc comple; Nzr: trangphuc 

ljch sy', phit hcrp. 

J'Jo'i-nl;â;;. 
- Nhu kInh rnôi; 
- Luu: VT. 
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