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GIẤY MỜI 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Chương trình 

 MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019              
          

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, UBND huyện 
Hữu Lũng tổ chức Hội nghị triển khai nhiện vụ, kế hoạch thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. UBND huyện trân trọng 
kính mời các thành phần dự họp như sau: 

1. Thành phần  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện theo Quyết định 
số 710/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND huyện; 

- Thành viên Văn phòng Điều phối phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới huyện theo Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 
của UBND huyện; 

- Bí thư, Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách nông thôn mới các xã (Ủy 
quyền cho Chủ tịch UBND các xã mời giúp thành phần của xã). 

2. Thời gian, Địa điểm:  

- Thời gian: Từ  8 giờ 00, ngày 11/3/2019 (thứ Hai).  

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 UBND huyện. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tài liệu cho các 
thành phần dự họp. 

- UBND các xã chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị (gửi kèm theo gợi ý 
chủ đề tham luận). 

 Trân trọng kính mời thành phần dự họp./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự; 
- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phạm Ngọc Thủy 
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