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UY BAN NHAN DAN
HUYIN MINH LONG
S: 527/UBND-VX

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
IJc 1p - Tir do - Hanh phtIc
Minh Long, ngày 05 tháng 7 nám 2022

V/v triu tap Hôi nghi tp hun
Chixcing trInh BInh däng giâi trên
trên dja bàn huyn nàm 2022

KInh gi:ri: - PhOng Dan tc huyn;
- UBND các xã
Thirc hinK hoach s 361/KH-BDT ngày 06/6/2022 cüa Tmng Ban Dan tc
tinh; Cong vAn so 438/BDT ngày 24/6/2022 cüa Ban Dan tc tinh Quãng NgAi ye to
chrc Hi nghj tp huân Chuang trInh BInh dAng giâi trên vüng DTTS nam 2022.
UBND huyn dê nghj Phông Dan tc huyên, UBNID các xã khn truo'ng 1p danh sách
và triu tp các thành phân tham dir 1p tp huân nhu sau:
1. Thành phn: Tru&ng thôn, ngu?ii có uy tin, thành viên Ban VI sir tin b
cüa phçi nü các xA.
2. S1 lu'çrng dii biu: 70 ngi1i, cii th cho tCrng xä: XA Long SGn, Long Hip,
Thanh An, Long Mai môi xA: 15 dti biêu; xã Long Môn: 10 dai biêu.
D ngh UBND các xA 1p danh sách gui v UBND huyn (Qua phông Dan tc
huyn) tru'ó'c ngày 06/7/2022, dông thai gui qua dja chi mail:
phongdantocrninhlonggrnail. corn. Mi các thành phân tham dir lrp tp huân theo
dung thai gian, dja diem quy djnh.
3. Thô'i gian tp huân: 1 ngày, vao lüc 7h30 phñt, ngày 07 tháng 7 nAm 2022.
4. Da diem: Nhà vAn hóa xA Long Mai - Huyn Mirth Long.
5. Ni dung tp huãn: Trin khai mt s tài lieu lien quan dn chInh sách,
pháp 1ut ye bInh dAng giâi, bao içrc gia dInh, do Ban Dan tc tinh, Hi LHPN tinh
thuc hiên.
D nghj Phèng Dan tc huyn, UBND các xA khn trucng trin khai thirc
hiên./.
No'i nhmn
- Nhix trên;
- Ban Dan tôc;
- VP huyn;
- Lu'u:VT.

