
      UBND HUYỆN HẢI HẬU      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: 25/GM-LĐTBXH                 Hải Hậu, ngày  01  tháng  11  năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI 
Dự họp thẩm định hồ sơ hỗ trợ thuộc Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát 

triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

 giảm nghèo bền vững năm 2022 
 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 116/HD-UBND ngày 18/8/2022 của UBND 

huyện Hải Hậu về việc thực hiện Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô 

hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện trân trọng kính mời: 

- Thành viên Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ thuộc Dự án 2 Đa dạng hóa sinh 

kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022 (Theo Quyết định số 11187/QĐ-UBND ngày 

25/10/2022 của UBND huyện);  

- Công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Lao động - Thương binh và Xã 

hội các xã, thị trấn (Do UBND xã, thị trấn thông báo về dự). 

Tới dự họp thẩm định hồ sơ hỗ trợ thuộc Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022. 

* Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 11 năm 2022 (Thứ Năm) 

* Địa điểm: Hội trường Mặt trận Tổ quốc huyện. 

Mời các đại biểu về dự đủ, đúng giờ. 

 Đề nghị UBND các xã, thị trấn bố trí cán bộ về dự Hội nghị đúng giờ và 

đúng thành phần. Yêu cầu cán bộ đi dự Hội nghị mang theo toàn bộ hồ sơ hỗ trợ 

thuộc Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022./. 
 

    Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG 
   - Như trên;                                                                       
  - Lưu: LĐTBXH.                                          

  

 

 

     

                                                                               Nguyễn Thủy Triều    
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