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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai mô hình “nhà sạch vườn đẹp” gắn
với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai
mô hình “Nhà sách vườn đẹp” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu
mẫu, tổ dân phố văn minh cho cán bộ cơ sở các xã, thị trấn.
Thành phần:
* Ở huyện, kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời dự khai mạc);
- Lãnh đạo và cán bộ liên quan các đơn vị: Văn phòng Điều phối xây dựng
Nông thôn mới huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng;
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (cử phóng viên dự và đưa tin).
* Ở các xã: Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm, Xuân Thành, Xuân Lam,
Xuân Hồng, Xuân Lĩnh, Xuân Viên và thị trấn Xuân An, kính mời:
- Đại diện Lãnh đạo UBND; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, cán bộ
chuyên trách NTM các xã, thị trấn;
- Chi Hội trưởng các chi Hội phụ nữ các thôn, tổ dân phố đăng ký xây
dựng đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, TDP văn minh năm 2021.
* Ở xã Xuân Phổ, kính mới: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch
Hội phụ Liên hiệp Phụ nữ , Bí Thư, thôn trưởng thôn Thống Nhất và đại diện 05
hộ dân tham gia mô hình “nhà sách vườn đẹp” của thôn.
(Thành phần ở xã, thôn giao UBND xã tin mời)
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 13h30’ ngày 13/11/2021 (Thứ Bảy).
Địa điểm: Tại thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ.
Giao Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện chủ trì phối hợp Hội
Liên hiệp Phụ nữ huyện, UBND xã Xuân Phổ và các đơn vị liên quan chuẩn bị
nội dung, các điều kiện phục vụ tốt Hội nghị tập huấn.

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa
điểm quy định; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ y tế và các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Hội LHPN, VPNTM huyện (để chuẩn bị);
- UBND xã Xuân Phổ (phối hợp chuẩn bị);
- Lưu: VT, NTM.
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