
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:         /UBND-VP2 

V/v rà soát, cập nhật thực trạng quản lý, 

khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực 

cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Nam Định, ngày        tháng   01  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

Các đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế,        

Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và 

Truyền thông, Ban Quản lý các KCN. 

 

Thực hiện văn bản số 369/BKHĐT-CLPT ngày 21/01/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc rà soát, cập nhật thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát 

huy nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội (văn bản kèm theo);  

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

- Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Đề cương báo cáo, Báo cáo kết 

quả rà soát, cập nhật thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực 

cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất 

ngày 22/02/2021; 

- Sở Kế hoạch và Đâu tư tổng hợp chung; hoàn thiện văn bản, Báo cáo UBND 

tỉnh (qua phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh và hộp thư điện tử 

phongtonghop@namdinh.chinhphu.vn) chậm nhất ngày 24/02/2021./. 

 
  
Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (Để báo cáo)      

- Như trên; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Kha 
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