
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

 

Số:          /GM-UBND 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Duy Tiên, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………… 
 
 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ Quyết định về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, địa phương hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định đánh 

giá, xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2018 - 2020. 

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng kính mời Đại biểu dự Hội nghị 

họp thảo luận và bỏ phiếu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xét, công nhận xã 

Mộc Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. 

 1. Thành phần mời 

 * Đại biểu thị xã: 

 - Đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó trưởng Ban Chỉ 

đạo XD NTM thị xã - Chủ trì Hội nghị. 

 - Các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng NTM thị xã (theo Quyết định số 

2004-QĐ/TU ngày 12/3/2020 của Thị ủy Duy Tiên). 

 * Đại biểu các xã, phường: Đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường. 

 2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 30/10/2020 (Sáng thứ Sáu). 

 3. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã (tầng 3) 
 

 Kính mời các đại biểu về dự Hội nghị đông đủ, đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  
- Lưu: VT, KT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
   

Nguyễn Thanh Bình 
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