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Chi Lăng, ngày  24 tháng 02  năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

Họp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị biểu dương 
điển hình tiên tiến huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020 

__________________________ 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các xã, thị trấn 
và Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chi Lăng năm 2020 và Kế hoạch số 
01/KH-BTC ngày 02/01/2020 của Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiến huyện 
Chi Lăng về  tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chi Lăng giai đoạn 
2016-2020; 

Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chi Lăng tổ chức cuộc 
họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Ông Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Tổ chức; 

- Các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị theo Quyết định số 4667/QĐ-
UBND ngày 26/12/2019 của UBND huyện về việc thành lập Ban Tổ chức 
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chi Lăng giai đoạn 2016 - 2020; 

- Các thành viên Tiểu Ban Nội dung, Nhân sự, Thi đua - Khen thưởng; 

- Đồng chí Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền; Văn hoá - văn nghệ, trang 
trí khánh tiết; 

- Đồng chí Trưởng Tiểu ban Lễ tân, phục vụ, an ninh trật tự.  

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2020 (Thứ Tư). 

3. Ðịa điểm: Phòng họp tầng 2 -Trụ sở UBND huyện. 

4. Nội dung: Phân công các thành viên trong Ban Tổ chức, các tiểu ban 
giúp việc cho Ban Tổ chức Hội nghị; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị 
biểu dương điển hình tiên tiến huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phòng họp và các điều kiện 
tổ chức cuộc họp. 

- Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị tài liệu cho các thành phần dự họp. 

- Các thành phần dự họp theo chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị ý 
kiến phát biểu tại cuộc họp. 
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(Tài liệu bằng bản giấy gửi các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể 
huyện kèm theo Giấy mời, đề nghị các thành phần dự họp in, nghiên cứu tài 
liệu trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice) 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ./. 

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

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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