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  GIẤY MỜI 
Dự Tổng duyệt Chương trình Khai mạc 

Ngày hội Na Chi  Lăng lần thứ 3 năm 2019 
 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao 
Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày hội 
Na Chi Lăng lần thứ 3 năm 2019 quy mô cấp huyện. 

Ban Chỉ đạo các hoạt động Ngày hội Na Chi Lăng lần thứ 3 năm 2019 trân trọng 
mời các thành phần dự, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

  - Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo các hoạt động Ngày hội Na Chi Lăng lần thứ 3 năm 2019 
(theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện). 

- Thành viên các Tiểu ban Tổ chức các hoạt động ngày hội Na Chi Lăng lần thứ 3 năm 
2019 (theo Quyết định số 2636/QĐ-BTC ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện). 

- Các cá nhân, hộ gia đình được tôn vinh, khen thưởng (Phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện phụ trách thông báo đến các cá nhân, hộ gia đình có mặt đúng thời gian, 
địa điểm trên). 

- Đại diện các đội thi “Nhà nông đua tài năm 2019” (Hội Nông dân huyện phụ 
trách thông báo đến đại biểu có mặt đúng thời gian, địa điểm trên). 

- Đại diện các vườn Na mẫu (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ 
trách thông báo đến đại diện các vườn na có mặt đúng thời gian, địa điểm trên). 

 2. Thời gian: 20 giờ 00 phút, ngày 10/8/2019 (Thứ bảy). 

3. Địa điểm: Tại Trung tâm giới thiệu Nông sản huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: Thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng. 

4. Nội dung: Tổng duyệt Chương trình Lễ Khai mạc Ngày hội Na Chi Lăng 
lần thứ 3 năm 2019. 

5. Tổ chức thực hiện 

 Tiểu ban Lễ tân Hậu cần bố trí nước, bàn ghế đại biểu dự chương trình tổng duyệt. 

Trân trọng kính mời./. 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Vi Quang Trung 
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