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GIẤY MỜI 

Kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới tại UBND xã Y Tịch 
 

                       
 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các thành phần kiểm tra công 
tác xây dựng Nông thôn mới tại UBND xã Y Tịch, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Giáo dục 
và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Văn hóa và 
Thông tin; Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban 
Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Y Tịch. 

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 19 tháng 9 năm 2018. 

3. Địa điểm: Trụ sở UBND xã Y Tịch. 

4. Công tác chuẩn bị 

UBND xã Y Tịch chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 9 tháng đầu năm 2018; 
bố trí phòng họp, chuẩn bị các điều kiện để làm việc với Đoàn kiểm tra. 

Các thành phần trong Đoàn kiểm tra tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 
20 phút để xuất phát đi xã Y Tịch. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đầy đủ./. 
 

 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

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