ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY TRÀ

SỐ:

/

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/GM-ƯBND

Tây Trà, ngày J2. tháng 11 năm 2018
GIẤY MỜI

ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục thế
thao huyện lần II - năm 218.
1. Thành phần mòi dự:

- Đại diện Thường trực Huyện ủy;
- Đại diện Thường trực HĐND huyện;
- Đồng chí Đỗ Đình Phương, Phó Chủ'tịch UBND huyện, chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện;
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Thủ trưởng các cơ qưan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện;
- Các thành viên Ban tổ chức ĐHTTTT huyện (Theo Quyết định số
1432/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của ƯBND huyện);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo ĐHTTTT huyện (Theo Quyết định số
77/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của ƯBND huyện);
- Đại diện tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng
(Theo Quyết định số 1325/QĐ-ƯBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện);
(giao Phòng Vãn hóa và Thông tin thông báo mời);
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và Công chức văn hóa -Xã hội các xã
(giao UBND các xã thông bảo càng tham dự)
2. Thòi gian: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 14/11/2018 (Sáng thứ 4).
3. Địa điểm: Tại Hội trường số 02, ƯBND huyện.
4. Chuẩn bị nội dung: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin có trách

nhiệm chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung
chương trình và các điều kiện khác để phục vụ Hội nghị.
Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến tham dự đúng thành phần
và thời gian ghi trên giấy mời./.
Nơi nhận:
- Nlur phần 1;
- Lưu VT.
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