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Đức Thọ, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

Kiểm tra xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu  

tại xã Tùng Ảnh 

 

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh, đi kiểm tra xã phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. Ủy ban 

nhân dân huyện tổ chức làm việc. 

1. Thời gian và địa điểm:  

- 01 buổi, sáng ngày 23/5/2020 (Thứ 7). 

- Từ 9 giờ 30 phút  - 11 giờ 30 phút: Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu tại xã Tùng Ảnh (các đại biểu tập trung tại UBND xã Tùng Ảnh; để 

dẫn đoàn đi kiểm tra). 

2. Thành phần, kính mời: 

*Ở huyện: 

- Đại diện Ban Chỉ đạo Nông thôn mới; 

- Chánh, Phó Văn phòng Điều phối Nông thôn mới;  

- Trưởng các phòng: Nông nghiệp - PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài Chính - KH, 

Văn hóa - TT, Giáo dục - ĐT, Y tế, Lao động - TBXH, Tài nguyên - MT, Chi Cục 

Thống kê; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (đưa tin) 

*Ở xã Tùng Ảnh: 

- Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã Tùng Ảnh và các thành phần liên quan ở xã 

(do UBND xã tin mời). 

Trưởng các phòng chuẩn bị nội dung liên quan đến các tiêu chí phòng phụ 

trách. Giao UBND xã Tùng Ảnh chuẩn bị các nội dung báo cáo kết quả xây dựng 

xã nông thôn mới kiểu mẫu, chuẩn bị hiện trường, tua tuyến và các điều kiện đảm 

bảo tại buổi làm việc. 

Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- TT Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND  huyện (để b/c); 
- Văn phòng Điều phối NTM; 
- Văn phòng CU - CQ; 
- Lưu: VT,NTM. 
 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ  VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

Trần Cao Lương 
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