
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ CẨM GIÀNG 

 

Số:        /GM - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

 

Cẩm Giàng, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ công bố thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới  

 
    Kính gửi:   

- Thường trực huyện ủy Bạch Thông; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; 

- Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm VH-TT&TT huyện; 

- Ông Hà Văn Thắng - Phó trưởng công an huyện - 
Thành viên BCĐ các chương trình MTQG huyện. 

  

 Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng trân trọng kính mời đại biểu đến dự Lễ 

công bố thôn Nà Tu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 17 tháng 4 năm 2021. 

2. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa thôn Nà Tu xã Cẩm Giàng 

3. Nội dung, chƣơng trình buổi lễ: Kèm theo giấy mời  

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng trân trọng kính mời các đại biểu đến dự 

để buổi Lễ thành công tốt đẹp./. 

 
Nơi nhận:                                                             
* Gửi bản điện tử. 

- Như kính gửi (Mời dự) 

- Lưu VP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHƢƠNG TRÌNH 
Lễ công bố thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

---------------------------- 

 

TT Nội dung Thời gian 
Ngƣời thực 

hiện 

Ghi 

chú 

1 Đón tiếp đại biểu 7 giờ 30 phút BTC  

2 Văn nghê chào mừng 8 giờ 40 phút Đội Văn nghệ  

3 
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới 

thiệu đại biểu 
8 giờ 45 phút BTC 

 

4 
 Phát biểu chào mừng, khai 

mạc lễ  8 giờ 50 phút 
Lãnh đạo 

UBND xã 

 

5 
 Báo cáo kết quả thực hiện xây 

dựng nông thôn mới của thôn 
9 giờ 00 phút 

Bí thư chi bộ 

hoặc trưởng 

thôn 

 

6 

Phát biểu của Ban công tác mặt 

trận thôn về công tác vận động 

các ngành, đoàn thể và nhân 

dân tham gia xây dựng nông 

thôn mới; 

9 giờ 30 phút 

Trưởng ban 

công tác mặt 

trận thôn 

 

7 
Phát biểu cảm tưởng của 01 hộ 

tiêu biểu 
9 giờ 35 phút 

Ông Đinh Kim 

Giang 

 

8 

Công bố Quyết định công 

nhận thôn đạt chuẩn nông thôn 

mới 

9 giờ 45 phút 

Lãnh đạo Văn 

phòng 

HĐND& 

UBND huyện. 

 

9 Trao bằng công nhận 10 giờ 00 phút 
Lãnh đạo 

huyện 

 

10 
Phát biểu chỉ đạo của Lãnh 

đạo huyện; xã 
10 giờ 30 phút 

Lãnh đạo 

huyện; xã 

 

11 
Các đơn vị tặng hoa chúc 

mừng 
10 giờ 45 phút LĐ các đơn vị 

 

12 

Công bố Quyết định khen 

thưởng của huyện, xã cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc 

11 giờ 00 phút 

 Lãnh đạo Văn 

phòng 

HĐND& 

UBND huyện; 

UBND xã 

 

13 
Phát động phong trào thi đua 

giữ vững các danh hiệu đã đạt 
11 giờ 15 phút 

Bí thư chi bộ 

hoặc trưởng 

thôn 

 

14 Bế mạc 11 giờ 25 phút Lãnh đạo xã  



15 Chào cờ 11 giờ 30 phút BTC  
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