
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số:  124/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Chi Lăng, ngày 30 tháng 7  năm 2018 

 

GIẤY MỜI 
Họp Tiểu ban Nội dung và Tiểu ban Hậu cần, tuyên truyền, khánh tiết 

phục vụ Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 
 

 

I. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trưởng các Ban xây dựng Đảng: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Kinh 
tế Hạ tầng; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn 
phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa, 
Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;  

II. Nội dung: Triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ 
chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018. 

III. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2018 (Thứ ba).  

IV. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, UBND huyện Chi Lăng. 

V. Công tác chuẩn bị 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chi Lăng chuẩn bị các tài liệu 
phục vụ cuộc họp (dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Nội dung; 
kịch bản chương trình ngày hội; dự thảo danh sách đại biểu mời dự Ngày hội). 

 - Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện Chi Lăng chuẩn bị các tài liệu 
phục vụ cuộc họp (dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Hậu cần, 
tuyên truyền, khánh tiết; phương án bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các đại biểu) và các 
điều kiện phục vụ cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự và làm việc đúng thời gian và 
địa điểm trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, NN (12b) 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
  

Hoàng Văn Tầm 
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