
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số:   187 /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                

     Chi Lăng, ngày 07 tháng 10 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Chi Lăng  

và Đền Quan Trấn Ải (Đền Quỷ Môn) Chào mừng Kỷ niệm 593 năm  

Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2020) 

  

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-UBND, ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chi Lăng về việc Tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 

2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: 

 1. Thành phần:  

 - Thường trực Huyện ủy (có giấy mời riêng); 

  - Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện (có giấy mời riêng); 

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng; lãnh đạo các Ban 

xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trưởng các ban HĐND huyện, các tổ chức 

đoàn thể, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

 - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn 

thể xã Chi Lăng; Bí thư, Trưởng thôn thôn Bãi Hào và thôn Quán Thanh. 

 - 60 đoàn viên thanh niên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (Huyện đoàn 

mời giúp). 

 2. Nội dung: Dự Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Chi 

Lăng và Đền Quan Trấn Ải, chào mừng kỷ niệm 593 năm chiến thắng Chi Lăng 

(10/10/1427 - 10/10/2020). 

 3. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2020 (Thứ Sáu). 

 4. Địa điểm: Tại Tượng đài Chiến thắng Chi Lăng và Đền Quan Trấn Ải 

(thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng). 

 5. Công tác chuẩn bị: 

 - Ban Quản lý di tích chuẩn bị Lẵng Hoa, Lễ và thực hiện nghi thức báo công. 

 - Ban Chỉ huy quân sự huyện bố trí 02 chiến sỹ thực hiện nghi thức tiêu binh.  

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, 

các cơ quan liên quan chuẩn bị xe ô tô đưa các thành phần dự lễ theo quy định. 



Đề nghị các đại biểu có mặt tại Ủy ban nhân dân huyện lúc 06 giờ 45 phút 

để tập trung đi ô tô theo đoàn. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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