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GIẤY MỜI 
 

 Được sự thống nhất của các Thường trực: Huyện uỷ, HĐND, UBND và 

UBMTTQVN huyện về việc tổ chức viếng Bia ghi tên Liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023. UBND huyện kính mời: 

 I. Thành phần: 

1. Cấp huyện: 

- Các đồng chí Huyện ủy viên (khóa XI), đại biểu HĐND huyện (khóa XII), 

Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đóng 

chân trên địa bàn huyện. 

2. Cấp xã:  

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã. 

 II. Thời gian: Lúc 7 giờ 15 phút, ngày 18/01/2023 (nhằm ngày 27/12 ÂL). 

 III. Địa điểm: Các đại biểu tập trung về sân UBND huyện để tiến hành đi 

viếng Bia (không tập trung tại cổng Bia ghi tên Liệt sĩ, trừ một số đồng chí sức 

khỏe yếu, đau chân không đi được). 

 Ghi chú:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin trang trí trong khuôn viên Bia ghi tên Liệt sĩ, 

chuẩn bị vòng hoa và nhang phục vụ đại biểu viếng bia. 

- Giao Cơ quan Quân sự huyện chuẩn bị Đội Tiêu binh, công tác tổ chức và 

nghi lễ viếng Bia. 

Đề nghị quý đại biểu về dự đúng thời gian và địa điểm quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, (Anh).                                                                    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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