
 

GIẤY MỜI  
Về việc giao ban tháng 3 để triển khai nhiệm vụ và báo cáo kết quả rà soát 

nhà ở người có công, hộ nghèo, hộ thuộc chính sách bảo trợ  

trên địa bàn xã năm 2022 
 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3 và Kế hoạch số 10/KH - UBND 

ngày 21 tháng 02 năm 2022 của UBND xã Kỳ Phong về việc triển khai rà soát 

nhà ở hộ người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ hưởng chính sách bảo trợ xã 

hội, trẻ em mồ côi, hộ khó khăn khó khăn về nhà ở. Ủy ban Nhân dân xã tổ chức 

hội nghị giao ban tháng 3 để triển khai nhiệm vụ và báo cáo kết quả rà soát nhà ở 

người có công, hộ nghèo, hộ thuộc chính sách bảo trợ trên địa bàn xã năm 2022. 

 Thành phần mời làm việc: Trân trọng kính mời! 

- Trưởng, phó và các thành viên của Ban chỉ đạo theo Quyết định số 39-

QĐ/ĐU ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy. 

- Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ rà soát theo Kế hoạch số 10/KH-

UBND ngày 21/02/2022 của UBND xã. 

- Bí thư các Chi bộ, thôn trưởng các thôn. 

Địa điểm: Hội trường lớn UBND xã Kỳ Phong. 

Thời gian: Ngày 01 tháng 3 năm 2022 (Sáng thứ 3) 

+ Từ 7h30 phút đến 9h00 phút: Chào cờ đầu tháng và họp thống nhất về kết 

quả rà soát nhà ở theo Kế hoạch số số 10/KH-UBND ngày 21/02/2022. 

+ Từ 9h05 phút đến 11h30 phút: Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 3 

Vậy UBND xã Kính mời 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./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT./. 
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CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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             Kỳ Phong, ngày 28  tháng 02 năm 2022 
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