
 

 

GIẤY MỜI 
Dự đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm 

Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam  

(02/9/1945 - 02/9/2022) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện về việc  
tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 

Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2022). Ủy 

ban nhân dân huyện mời thành phần dự và cổ vũ đêm văn nghệ như sau:  

1. Thành phần 

- Mời: Thường trực Huyện uỷ; (Có giấy mời riêng) 

- Mời: Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; (Có giấy mời riêng) 

- Mời: Thường trực HĐND huyện; (Có giấy mời riêng) 

- Mời: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; (Có giấy mời riêng) 

- Mời: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; (Có giấy mời riêng) 

- Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các Ban xây dựng đảng, 

Văn phòng Huyện ủy;  

- Đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội;    

- Đại diện Lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân; lãnh đạo các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các Hội: Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu thanh 

niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Khuyến học, Hội Cựu 

giáo chức, Ban đại diện Người cao tuổi. 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn 

Bình Gia, xã Hoàng Văn Thụ. 

2. Thời gian: Từ 20 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2022 (Thứ hai). 

3. Địa điểm: Tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia. 

Kính mời các đồng chí đại biểu đến dự, cổ vũ để đêm giao lưu văn nghệ 

thành công tốt đẹp./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần; 

- Lưu VT.                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lèo Văn Hiệp 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH GIA 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:       /GM-UBND Bình Gia, ngày       tháng 8 năm 2022 
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