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GIẤY MỜI 

Dự Lễ đón cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141,  
Sư đoàn 3, Quân khu I, về làm công tác dân vận tại xã Thượng Cường 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019. UBND huyện Chi Lăng phối 
hợp với Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu I về hỗ trợ lực lượng giúp huyện 
làm công tác dân vận lần 2 năm 2019 tại xã Thượng Cường. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các thành phần đến 
dự buổi Lễ đón cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu I, làm 
công tác dân vận tại xã Thượng Cường, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Chỉ huy Sư đoàn 3, Quân khu I; 

 - Chỉ huy Trung đoàn 141, Sư đoàn 3; 

 - Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận, UBMTTQVN huyện, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên;  

 - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Phòng Lao 
động Thương binh, Xã hội - Dân tộc  

- Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu I, tham gia làm 
công tác dân vận tại xã Thượng Cường.  

 - Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể 
xã Thượng Cường; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Chợ Hoàng (UBND xã Thượng 
Cường mời giúp); 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Bằng Mạc; 
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khau Tao (UBND xã Bằng Mạc mời giúp). 

 2. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2019. 

3. Địa điểm: Nhà Văn hóa thôn Chợ Hoàng, xã Thường Cường, huyện 
Chi Lăng.  

 4. Nội dung: Dự Lễ đón cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, 
Quân khu I, về làm công tác dân vận tại xã Thượng Cường.  

5. Công tác chuẩn bị 

5.1. UBND xã Thượng Cường chủ trì chuẩn bị địa điểm, sắp xếp bố trí 
chỗ ngồi, nước uống, công tác lễ tân, chuẩn bị người dẫn chương trình và 03 tiết 



 2 

mục văn nghệ chào mừng buổi lễ, làm công tác tổ chức. Phối hợp với Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chuẩn bị khánh tiết, maket, âm thanh.  

5.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với 
UBND xã Thượng Cường chuẩn bị âm thanh, cử phóng viên ghi hình đưa tin. 

5.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ động phối hợp với UBND xã 
Thượng Cường chuẩn bị các điều kiện vật tư, vật liệu để thi công làm đường bê 
tông giao thông nông thôn, dự thảo bài phát biểu khai mạc cho Lãnh đạo 
UBND huyện. 

Trân trọng kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự buổi lễ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;                                                                               
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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