U' BAN NHAN DAN
THANH PHO NAM D!NH
S O2 '3 /UBND-TH
V/v dam bão các diëu kiên
ph%lc vii Hi nghj trirc tuyên

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc lap - Tir do - Hnh phüc
TP. Nam Djnh, ngày 24 tháng 3 nàrn 2021

KInh g1ri: - UBND các phithng, xã;
- Din luc TP.Nam Djnh;
- VNPT Nam Dinh;
- Trung tam kinh doanh VNPT Nam Djnh.
Thirc hin K hoach s 06-KH/TU ngây 22/3/202 1 cüa Tinh üy Narn Djnh ye
t chirc Hi nghj tr1rc tuyên toàn tinh nghiên cüu, h9c tip, quán trit, tuyên truyên
Nghj quyt Dai hi XIII cüa Dâng.
* Thô'i gian: 02 ngày, Thu Bay và Chü nhtt, ngày 27-28/3/202 1 (bui sang tü
08h00', bui chiu tü 14h00').
* Dia diem:
+ Dim cu thânh pM: tai Hi tru&ng TMng Nht.
+ Dim cu các phtthng xä: tai Hôi tri.thng UBND các phixng, xâ.
Dê dam bão các diêu kiin phiic vii Hi ngh trirc tuyên, UBND thãnh phô
dé ngh:
1. VNPT Narn Djnh vâ Trung tam kinh doanh VNPT Nam Djnh dam bão k'
thut, truyên tin hiu phiic vii Hi nghj trirc tuyên ti các diem câu. Thai gian vn
hành, chy thir h thông du'ng truyên hoàn thành xong truc 1 6h00 ngày
26/3/202 1.
2. Din hrc thânh pM Nam Djnh dam bão t& ngMn din phc viii Hi nghj tti
các diem câu trirc tuyên.
3. UBND các phu'ông xâ:
+ Chun bj các diu kiin phiic vi Hi nghj trlrc tuyn tai dim cu cüa
phu&ng, xa.
+ PMi hçip vâi VNPT Nam Djnh và Trung tam kinh doanh VNPT Nam Djnh
kiêm tra duing truyên phát tin hiu, am thanh, hInh ânh t?i các diem cu trirc tuyn
cüa phizng, xa, hoàn thành xong truxrc 1 6h00 ngày 26/3/2021.
4. Van phông HDND-UBND thành pM có trách nhirn kirn tra, don doe cac
dan vj thuc hin nhiêm vu.
UBNID thành pM d nghj các dan vj quan tarn trin khai thirc hin./
Noi n/ian:
- Nhtr KInh gri;
- Luu: VT, TH.
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