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GIẤY MỜI 
   

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo dự thảo Đề án xây 

dựng Trung tâm phát triển văn hóa Nguyễn Du, Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án huyện Nông thôn mới kiểu 

mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch 

Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các Văn phòng: HĐND-UBND, Nông thôn mới; 

- Trưởng các Phòng: Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Văn hóa - 

Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch; 

- Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng; Giám đốc Trung tâm Văn hóa – 

Truyền thông, Phó Ban chuyên trách Ban giải phóng, mặt bằng huyện. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14h30 ngày 26 tháng 7 năm 2021 

Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến, trụ sở UBND huyện 

Để chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện phục vụ cuộc họp, Ủy ban nhân 

dân huyện giao các đơn vị hoàn thiện các Dự thảo nói trên gửi các thành phần tham 

dự nghiên cứu trước 09h00 ngày 26/7/2021 và báo cáo tóm tắt tại cuộc họp, cụ thể: 

- Đề án xây dựng Trung tâm phát triển văn hóa Nguyễn Du: Giao Phòng Văn 

hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị;  

- Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Giao Ban QLDA 

đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị; 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án huyện Nông thôn mới kiểu mẫu điển 

hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch: Giao Văn phòng Nông thôn mới huyện 

chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị; 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời 

gian và địa điểm quy định./. 

  Nơi nhận:                                                                        TL. CHỦ TỊCH 

 - Như thành phần mời;                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG  
 - Lưu: VT 
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