
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 Số:           /GM-SKHĐT  Hà Nam, ngày       tháng 12 năm 2021 

  

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn Luật Đầu tư 2020  

và các văn bản hướng dẫn có liên quan 
         

                

Thực hiện Kế hoạch số 663/TTr-SKHĐT ngày 04/5/2021 về tổ chức các 

khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư 

cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2021;  

Căn cứ Văn bản số 2616/SKHĐT-HTĐT ngày 03/12/2021 về việc đăng 

ký tham gia khóa tập huấn về Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn có 

liên quan; Danh sách đăng ký cán bộ tham gia khóa tập huấn của các cơ quan, 

đơn vị. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Đầu tư 2020 và 

các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo cơ quan và cán bộ các phòng, ban chuyên môn của các Sở, 

ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND và cán bộ các phòng, ban chuyên môn các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

 2. Thời gian: 03 ngày , từ 08h00’ ngày 11/12 đến 17h00’ ngày 13/12/2021. 

3. Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Chính trị tỉnh Hà Nam (Số 06, đường 

Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). 
 

Đề nghị các đại biểu về dự họp đông đủ, đúng giờ và thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./.  
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như thành phần mời; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, TTS.  

  

 

 
 Ngô Thị Hương Lan 
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