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GIẤY MỜI 

Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 

và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 
____________________ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân huyện Chi Lăng về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng (TĐKT) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022;  

UBND huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị tổng kết, cụ thể như sau: 

I. Thành phần:  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ (Có giấy mời riêng); 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách cụm các 

huyện, thành phố nội địa (Có giấy mời riêng); 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Ban TĐKT tỉnh, Sở Nội vụ (Có giấy 

mời riêng); 

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

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Có giấy mời riêng); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện (có danh sách kèm theo); 

- Đại diện Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc khối, cụm thi đua của huyện (có 

danh sách kèm theo); 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND và công chức phụ trách công tác thi đua khen 

thưởng UBND các xã, thị trấn; 

 - Đại diện các tập thể, cá nhân, hộ gia đình nhận thưởng trong hội nghị (có 

danh sách kèm theo, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn mời giúp). 

II. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 01 năm 2022. 

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng. 

III. Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và 

triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. 

Lưu ý: Đại diện các tập thể, cá nhân, hộ gia đình nhận thưởng trong hội 

nghị mặc trang phục nam comple, nữ áo dài truyền thống. 

Các đại biểu dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác 

phòng chống dịch Covid - 19. 

Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, Phòng NV. 
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