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           Số:       /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

               Cao Lộc, ngày     tháng  7 năm 2020 

  

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND, ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Cao Lộc về tổ chức Hội thi và triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban nhân 

dân huyện Cao Lộc mời các thành phần dự khai mạc, tổng kết Hội thi và triển 

lãm ảnh, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện, Văn phòng Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc cụm thi đua khối 

các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các Hội của huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Tổ Thư ký; Tổ giúp việc; 

- Các đội dự thi; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

 2. Thời gian:  - Khai mạc từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 30’, ngày 23/7/2020 

               - Tổng kết từ 16 giờ đến 17 giờ, ngày 23/7/2020 

 3. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Cao Lộc 

 4. Nội dung  

 4.1. Chương trình khai mạc 

 - Phát biểu khai mạc Hội thi; 

 - Thông qua QĐ thành lập BTC, BGK, Tổ Thư ký, Tổ giúp việc,  Thể lệ 

Hội thi; 

 - Lãnh đạo phát biểu chỉ đạo; 

 - Trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi. 

 4.2.Chương trình tổng kết 

 - Báo cáo tổng kết Hội thi; 

 - Trao giải cho các đội đạt giải tại Hội thi. 
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Kính mời các đồng chí Lãnh đạo, đại biểu đến dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 

-CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT, TT VHTT&TT;                                                                  

 - Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                   Hoàng   Quy 
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