UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 35 /GM-UBND

Cao Lộc, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 06 tháng 01 năm 2021 của
UBND huyện Cao Lộc về Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra
quân đầu xuân nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021. UBND huyện Cao Lộc tổ chức
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân đầu xuân nhân dịp
xuân Tân Sửu năm 2021 cụ thể như sau:
1. Thành phần mời:
* Ở tỉnh mời (có giấy mời riêng):
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
* Ở huyện mời:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN huyện;
- Lãnh đạo, công chức các Ban xây dựng đảng, Ban Hội đồng nhân dân, Văn
phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan,
đoàn thể trên địa bàn huyện (Mỗi đơn vị cử 02 người);
- Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện
(Mỗi đơn vị cử 15 người);
- Lãnh đạo và toàn thể công chức phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện;
- Lãnh đạo các Trạm, Trung tâm: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Xí nghiệp
khai thác công trình thủy lợi, Chi cục Thống kê, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm y tế,
Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân
hàng chính sách xã hội, Chi cục Thuế, Viễn thông Cao Lộc;
* Ở xã mời:
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, công chức
chuyên môn xã Tân Liên (Toàn thể);
- Lãnh đạo và nhân dân thôn An Rinh II, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc (20
người đề nghị UBND xã Tân Liên mời giúp);

- Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Tân Liên (Cử
mỗi đơn vị 10 cán bộ, giáo viên).
2. Thời gian: Khai mạc 08 giờ 30 phút, ngày 17/02/2021 (Tức ngày 06
tháng Giêng năm Tân Sửu)
3. Địa điểm: Tại Sân trường Mầm non xã Tân Liên, huyện Cao Lộc.
UBND huyện kính mời các đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT.
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