
ỦY BAN NHÂN DÂN                       

XÃ NAM ĐIỀN 

 

Số:  14 /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Điền, ngày 13 tháng 02 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 
 

 

  Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy xã; Uỷ ban nhân dân xã 

Nam Điền trân trọng  kính mời: 

  Thành phần tham dự hội nghị gồm: BTV Đảng ủy; TT HĐND; lãnh 

đạo UBND; cán bộ, công chức, Ban Nông nghiệp; Hiệu trưởng các trường, 

trưởng trạm y tế; các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, HTX; 

Bí thư, trưởng xóm; Trưởng Ban công tác mặt trận cơ sở và các thành phần có 

liên quan. 

  Nội dung: - Tổ chức Lễ trồng cây Xuân 2023 và triển khai Kế hoạch 

Trồng cau trên địa bàn xã giai đoạn 2023 - 2025. 

          - Triển khai Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với 

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).  

 Thời gian: Vào hồi  08 giờ 00,  ngày 16 tháng 02 năm 2023 (thứ Năm). 

  Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa xóm 9 xã Nam Điền. 

Yêu cầu:  

- Trưởng xóm 9 chuẩn bị Nhà văn hóa xóm bố trí vị trí các điều kiện 

trồng cây và phục vụ hội nghị. 

- Văn phòng - thống kê, Văn hóa thông tin: Chuẩn bị loa đài, típ hội 

nghị đưa tin Hội nghị và các điều kiện phục vụ hội nghị. 
 

  UBND xã Nam Điền trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo; các ông, 

bà có trong thành phần ghi trong giấy mời về dự Hội nghị đông đủ, đúng giờ để 

hội nghị thu được kết quả tốt đẹp./. 
 

     Nơi nhận:                                                        

- Như thành phần mời;               

- Lưu. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                             

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Xuân Tuyến 
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