
        
Nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đã 

đạt được qua 10 năm (giai đoạn 2010-2020) tổ 

chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 

Dầu Tiếng, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm 

vụ để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới trong thời gian tới.  

UBND huyện Dầu Tiếng trân trọng kính mời: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Đến dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010-2020 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 

2021-2025 của huyện Dầu Tiếng. 

Thời gian: 13 giờ 30, ngày 13 tháng 11 năm 

2019 (thứ Tư). 

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Dầu 

Tiếng. 

Kính mong quý vị đại biểu sắp xếp thời gian 

tham dự để Hội nghị đạt kết quả cao. 

Rất hân hạnh được đón tiếp./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

TRẦN QUANG TUYÊN 

 

      

CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. 14 giờ 00 phút - 14 giờ 30 phút: Chương 

trình Văn nghệ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu dự Hội nghị 

2. 14 giờ 30 phút - 15 giờ 00 phút: Chiếu 

phim tài liệu về xây dựng NTM của huyện 

Dầu Tiếng giai đoạn 2010-2020 

3. 15 giờ 00 phút - 15 giờ 10 phút: Công bố 

và trao Quyết định, bằng công nhận xã Thanh 

An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2018 

4. 15 giờ 10 phút - 15 giờ 50 phút: Báo cáo 

tham luận về Kinh nghiệm trong tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM của xã 

Định Hiệp; Thuận lợi, khó khăn trong suốt quá 

trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM nâng cao của xã Thanh An; Vai trò lãnh 

đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính 

quyền, công tác vận động nhân dân xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã Long Hòa 

5. 15 giờ 50 phút - 16 giờ 10 phút: Phát biểu 

của Lãnh đạo UBND tỉnh (nếu có); Phát biểu 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy 

6. 16 giờ 10 phút - 16 giờ 30 phút: Ý kiến 

tiếp thu của Lãnh đạo UBND huyện 

7. 16 giờ 30 phút: Khen thưởng các cấp cho 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 

2010-2020 

8. Kết thúc Chƣơng trình Hội nghị./. 

UBND HUYỆN DẦU TIẾNG 

 

 

THƢ MỜI 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 

10 NĂM THỰC HIỆN 

CHƢƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2010-2020 

 

 

Dầu Tiếng, ngày 07 tháng 11 năm 2019 


