
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN MỸ LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số:             /GM-UBND 
 

                          Mỹ Lộc, ngày       tháng      năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân 

phố trên địa bàn huyện Mỹ Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 5049/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND huyện Mỹ 

Lộc về việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân 

phố trên địa bàn huyện Mỹ Lộc nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện Mỹ Lộc tổ chức 

lớp bồi dưỡng Trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2026 các xã, 

thị trấn thuộc huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

* Đại biểu tỉnh: 

- Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

- Ban Giám đốc trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định; 

- Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

- Các đồng chí giảng viên trường Chính trị Trường Chinh trực tiếp giảng dạy 

lớp tập huấn; 

* Đại biểu huyện: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lãnh đạo và viên chức Trung tâm chính trị huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; 

-  Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ huyện; 

* Đại biểu xã, thị trấn: 

- Đồng chí trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

 2. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 2022 (sáng thứ Năm) 

 3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm chính trị huyện Mỹ Lộc 

UBND huyện giao: 



- Phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện quản lý và duy trì lớp 

học, chuẩn bị các điều kiện phục vụ lớp tập huấn. 

- Văn phòng HĐND – UBND các xã, thị trấn mời đại biểu của đơn vị dự Hội 

nghị. 

 Trân trọng kính mời Đại biểu dự hội nghị đúng thời gian./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Phòng Nội vụ huyện; 

- Trung tâm Chính trị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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