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GIẤY MỜI 

Dự Chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo” xuân Nhâm Dần 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-UBND, ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chi Lăng về việc Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn 

nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 27/2022/CV-VIS.ĐB, ngày 13/01/2022 của Công ty cổ 

phần Xi măng Đồng Bành về việc phối hợp tổ chức tặng quà tết vì người nghèo 

xuân Nhâm Dần 2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng phối hợp tổ chức Chương trình tặng quà “Tết 

vì người nghèo ” xuân Nhâm Dần 2022, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

- Đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy (có giấy mời riêng). 

- Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng). 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (có giấy 

mời riêng). 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, cơ quan: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 

- Dân tộc; Văn phòng HĐND và UBND; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính – Kế hoạch; 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

2. Nội dung 

Dự Chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo” xuân Nhâm Dần 2022. 

3. Thời gian, địa điểm 

3.1. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2022 (Thứ năm). 

3.2. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Chi Lăng. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức Chương trình.  

- Mời đại diện hộ nghèo nhận quà Tết tại Chương trình. 

4.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Chương trình. 
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4.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Cử cán bộ đến đưa tin, ghi hình.  

4.4. Điện lực Chi Lăng 

Kiểm tra, đảm bảo nguồn điện ổn định trong quá trình diễn ra Chương trình. 

 (Đại biểu tham dự Chương trình chủ động đeo khẩu trang đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19). 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thành 

phần, thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
Nghiêm Xuân Thành 
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