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GIẤY MỜI 

    

 

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, PCT UBND tỉnh – Phó trưởng Ban thường trực 

BCĐ chương trình MTQG XDNTM đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi 

xã mỗi sản phẩm tỉnh về kiểm tra một số sản phẩm OCOP và công tác chuẩn bị 

triển khai Mô hình “Gạo hữu cơ trồng trên ruộng rươi cáy”. Ủy ban nhân dân 

huyện mời các thành phần tham gia kiểm tra như sau: 
 

1. Thành phần, kính mời. 

* Ở huyện: 

- Đại diện thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện; 

- Trưởng các phòng: Tài chính - KH; Kinh tế - HT; Nông nghiệp - PTNT, Tài 

nguyên - MT; Lãnh đạo và cán bộ VPĐP xây dựng Nông thôn mới huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (Mời dự và đưa tin); 

* Ở các xã: Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Yên Hồ, mời: 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã và các thành phần có liên quan 

khác do xã bố trí. (đến kiểm tra xã nào thì mời thành phần xã đó tham gia). 

(Thành phần ở xã do UBND xã tin mời) 

 2. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu lúc 9h00’, ngày 26/9/2020  (thứ bảy); 

3. Địa điểm: Tại các điểm quy hoạch xây dựng Mô hình “Gạo hữu cơ trồng 

trên ruộng rươi cáy” các xã. (UBND huyện đón đoàn tại UBND xã Yên Hồ sau đó 

đi kiểm tra thực tế tại các xã).  

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện chuẩn bị báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và các giải pháp trong thời 

gian tới, chuẩn bị nội dung, địa điểm và các điều kiện đảm bảo phục vụ đoàn kiểm 

tra; 

UBND các xã chuẩn bị báo cáo kết quả công tác triển khai mô hình, những khó 

khăn, vướng mắc, giải pháp và kế hoạch thực hiện cụ thể trong thời gian tới và các điều 

kiện để làm việc cùng đoàn. 

Đề nghị các thành phần mời tham gia đầy đủ đúng thời gian, địa điểm quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- TTr Huyện ủy; HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT, VPĐP-NTM; 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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