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GIẤY MỜI 

Tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí về môi trường  

trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CCBVMT ngày 28/02/2023 của Chi cục 

Bảo vệ môi trường tỉnh về triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới năm 2023. 

Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới tại xã điểm phấn đấu đạt tiêu chí môi trường trong năm 2023, UBND huyện 

Cao Lộc trân trọng kính mời: 

1. Thành phần mời: 

1.1. Cấp huyện:  

- Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường (phụ trách 

tiêu chí môi trường); 

- Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện; 

- Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Mời đại diện Hội Nông dân huyện; 

- Mời đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Mời đại diện Huyện đoàn; 

- Đại diện lãnh đạo Hợp tác xã Đồng Tâm. 

1.2. Xã Bảo Lâm: 80 người, gồm: 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc; 

- Chủ tịch các Hội: Cựu Chiến binh, Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ, Người 

cao tuổi; Bí thư Đoàn Thanh niên;  

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường;  

- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã;  

- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn; Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn;  

- Chi hội trưởng: Hội cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Hội người Cao tuổi thôn,... 

- Bí thư Đoàn thanh niên thôn, Người có uy tín ở thôn; 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.  
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2. Nội dung: Tập huấn công tác thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường 

trong xây dựng nông thôn mới năm 2023. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 08h00, ngày 21/3/2023 (thứ Ba). 

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ động liên hệ, phối hợp với 

Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lạng Sơn và UBND xã Bảo Lâm để chuẩn bị tốt 

cho buổi tập huấn. 

- Ủy ban nhân dân xã Bảo Lâm chuẩn bị:  

+ Thông báo, gửi giấy mời đến các thành viên dự buổi tập huấn của xã, 

thôn; 

+ Địa điểm tổ chức hội nghị và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ lớp 

tập huấn (nước uống, nước rửa tay sát khuẩn, âm thanh loa đài, ma két...); 

+ Lập danh sách số lượng và mời học viên để mở lớp tập huấn (lập danh 

sách theo mẫu đính kèm gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chậm 

nhất ngày 20/3/2023); 

+ Phân công lãnh đạo UBND xã tham dự và quán triệt tại hội nghị. 

Kính mời các đồng chí trong thành phần mời tham dự đầy đủ, đến đúng 

thời gian và địa điểm trên./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện;                                                           
- Chi cục BVMT tỉnh; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

                  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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