
 

GIẤY MỜI 

Tập huấn quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và một số văn bản 

quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng  

 
 
 

Thực hiện Giấy mời số 310/GM – UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Huyện Kỳ Anh tổ chức tập huấn trực tuyến về quy hoạch, quản lý quy 

hoạch, trật tự xây dựng và một số văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực 

quản lý hoạt động xây dựng năm 2021. Ủy ban nhân dân xã thông báo và trân trọng 

kính mời. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở xã: 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy – HĐND – UB MTTQ xã; 

- Các Đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể; công 

chức Tài chính - Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch. 

* Ở thôn:  

- Các đồng chí Bí thư chi bộ, Thôn trưởng các thôn  

2. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 15/10/2021 (Thứ sáu) 

3. Địa điểm: Tại hội trường lớn UBND xã 

Phân công nhiệm vụ: 

- Văn phòng UBND xã bố trí địa điểm, các điều kiện đảm bảo 

- Ban Văn hóa xã đảm bảo trang thiết phục vụ họp trực tuyến (máy vi tính kết 
nối mạng, loa, micro, máy chiếu, tivi), chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc tập huấn;  

Đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp đúng thành phần, thời gian nêu trên và 

tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ KỲ PHONG 

 
Số: 46/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Kỳ Phong, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

Nguyễn Văn Yên 
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