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 GIẤY MỜI 
 

Thực hiện theo tinh thần Giấy mời số 149/GM-VPĐP, ngày 16/11/2022 của 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; UBND huyện mời dự họp trực tuyến với 

thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:  

I. Thành phần 

1. Cấp huyện: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Tài chính huyện, Phòng Văn xã, Văn 

phòng Cấp ủy - Chính quyền; 

- Đại diện lãnh đạo UBND 03 xã. 

II. Nội dung: Tham dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ 
chức về quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, cụ thể:  

- Quán triệt một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;  

- Triển khai Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề 
chuyên sâu trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;   

- Thảo luận, góp ý nội dung hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên 
đề; đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

 (Kèm theo Chương trình Hội nghị tại Giấy mời số 835/GM-

VPĐPKHTC&GS ngày 11/11/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Trung ương) 

 III. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 17/11/2022. 

IV. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện. 

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

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời;   

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH (Lợi). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Trí 
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