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GIẤY MỜI  

Tổ chức kiểm tra, khảo sát các xứ đồng để thực hiện chủ trương “tích tụ 

ruộng đất” theo Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy 

 
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 3 năm 2022. UBND xã tổ chức 

thành lập đoàn để kiểm tra, khảo sát các xứ đồng để thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. 

Thành phần: Trân trọng kính mời. 

     *  Ở xã: 

     - Đại diện Thường trực Đảng ủy – HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 

xã (phụ trách kinh tế), TT UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể xã, Công chức Địa 

chính – xây dựng; Cán bộ khuyến nông. 

       * Ở thôn: Bí thư, Trưởng thôn các thôn 

         Thời gian: 01 buổi, vào hồi 13h30 phút ngày 17/3/2022, cụ thể: 

+ Từ 13h00 phút đến 15h50 phút: Các thành phần tập trung tại UBND xã 

để tiến hành kiểm tra thực địa. 

+ Từ 16h00 phút đến 17h30 phút: Đoàn có mặt tại Hội trường lớn để 

thống nhất kết quả kiểm tra, rà soát. 

Nhiệm vụ: Giao Công chức Địa chính –XD, Cán bộ khuyến nông chuẩn bị 

tài liệu, nội dung liên quan. 

    Vậy UBND xã kính mời các đại biểu tập trung đúng địa điểm để tham gia 

khảo sát và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch covid-19./. 
 

  Nơi nhận: 
      - Như kính gửi; 

      - Lưu: VP./. 
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