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Thực hiện Công văn số 404-CV/HU ngày 21/02/2022 của Huyện ủy Nghĩa 

Hưng về tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; Công văn số 30/UBND ngày 

07/02/2017 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc hàng năm tổ chức Sơ kết thực hiện Chỉ 

thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào “Toàn 

dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” 

Được sự nhất trí và chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy; Uỷ ban nhân 

dân xã Nam Điền tổ chức: 

- Lễ kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2023. 

-   Tổng kết công tác y tế, dân số năm 2022 và triển khai các giải pháp thực hiện chỉ 

tiêu kế hoạch năm 2023. 

-  “Ngày hội Biên phòng toàn dân”  và sơ kết 01 năm thực hiện “Ngày hội Biên 

phòng toàn dân”  và Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia” 

 Thành phần mời gồm:  

 - Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hưng; 

 - BTV Đảng ủy - TT HĐND - Lãnh đạo UBND xã; 

 - Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ngọc Lâm; 

 - Cán bộ, công chức xã; Chủ tịch HĐQT HTX SX KDDV NN Nam Điền; Bí 

thư chi bộ, Trưởng xóm; Cán bộ, công nhân viên trạm y tế, Y tế hưu, Cộng tác 

viên dân số, Y tế thôn đội, Y tế học đường các trường học và các thành phần có 

liên quan. 

  Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00,  ngày 27 tháng 02 năm 2023 (Sáng Thứ 2). 
 

  Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Nam Điền. 

  Yêu cầu: Ban Văn hóa thông tin, Văn phòng - thống kê chuẩn bị các điều 

kiện phục vụ và đưa tin hội nghị. 

  Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo; các ông, bà có trong thành phần 

về dự đông đủ, đúng giờ để hội nghị thu được kết quả tốt đẹp./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu VP, 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Xuân Tuyến 
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