
GIẤY MỜI
Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017,

triển khai kế hoạch năm 2018

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tổng kết công tác
xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 với nội
dung sau:

1. Thành phần

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh;

- Thường trực Huyện uỷ;                  (Có giấy mời riêng)

- Thường trực HĐND Huyện;

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện;

- Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tại
Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện.

-  Lãnh đaoh phòng Nội  vụ -  Thường trực Hội  đồng thi  đua khen
thưởng huyện;

-  Thành viên  Văn phòng Điều  phối  chương  trình  xây dựng NTM
huyện;

- Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban quản lý, công chức chuyên trách
NTM các xã;



2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00  phút ngày 31/01/2018.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

4. Công tác chuẩn bị

4.1. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới
huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT) chủ trì, phối hợp với Văn phòng
HĐND và  UBND huyện  chuẩn  bị  tài  liệu,  ma  két,  hội  trường  phục  vụ
chương trình Hội nghị.

Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ,
UBND các xã lựa chọn và hoàn thiện các hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới năm
2017; Chuẩn bị, in ấn Báo cáo tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới
năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 cho các đại biểu dự Hội nghị.

4.2. Phòng Nội vụ

Tham mưu cho UBND huyện các Quyết định khen thưởng cho các tập
thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới
năm 2017 theo quy định.

Trân trọng kính mời./.


