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GIẤY MỜI  

 

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện về tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân đón tết Nguyên 

đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

13/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ 

niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020. 

UBND huyện mời các đại biểu đến dự Đêm biểu diễn Nghệ thuật chào mừng 90 

năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

 - Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện;                                    (Có giấy mời riêng) 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện; 

 - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban 

xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các tổ 

chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp địa bàn huyện; 

 - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng (Đề nghị UBND 

thị trấn Đồng Đăng mời). 

 - Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức thị trấn Đồng 

Đăng. (Đề nghị UBND thị trấn Đồng Đăng mời ít nhất 200 người trở lên, thành 

phần cụ thể do UBND thị trấn Đồng Đăng mời). 

2. Thời gian: 19 giờ 30’, ngày 02/02/2020 (tức ngày 09 tháng Giêng năm 

Canh Tý). 

 3. Địa điểm: Bãi đất (Cạnh trụ sở thị trấn Đồng Đăng), khu Nam Quan, thị 

trấn Đồng Đăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự./.                                            

                             

Nơi nhận:                                                                                       TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời;                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

               Hứa Anh Tuấn 
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