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Số: 17/GM-UBND Phú Quý, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

 

 Thực hiện chương trình công tác tháng 01 năm 2023; UBND huyện kính 

mời quý đại biểu tham dự với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

I. Nội dung 1: Chương trình Chào Xuân mới 2023 

1. Thành phần: 

a) Cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đóng chân 

trên địa bàn huyện; 

b) Cấp xã:  

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

 2. Thời gian: Lúc 19 giờ 45 phút, ngày 21/01/2023 (nhằm đêm 30 Tết). 

 3. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện. 

II. Nội dung 2: Viếng Đuốc Bác Hồ 

1. Thành phần: 

a) Cấp huyện: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang 

đóng chân trên địa bàn huyện; 

- Lực lượng đoàn viên thanh niên (do Huyện đoàn triệu tập). 

b) Cấp xã:  

- Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã. 

 2. Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22/01/2023 (nhằm ngày Mùng 1 Tết). 

 3. Địa điểm: Tại Đuốc Bác Hồ (trên núi Cấm). 

 * Ghi chú:  

- Các đại biểu đi dự viếng Đuốc Bác phải ăn mặc chỉnh tề theo quy định 

(Nam mặc âu phục, Cravat; Nữ mặc áo dài hoặc Comlê). 

- Giao Huyện đoàn chuẩn bị âm thanh, nhang phục vụ quý đại biểu viếng 

Bác. 
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III. Nội dung 3: Đua thuyền truyền thống 

1. Thành phần: 

a) Cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Thành viên Ban Tổ chức giải Đua thuyền truyền thống huyện năm 2023 

(theo Quyết định số 35/QĐ-UBND, ngày 10/01/2023); 

- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đóng chân 

trên địa bàn huyện. 

b) Cấp xã:  

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

 2. Thời gian: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 25/01/2023 (nhằm ngày mùng 4 Tết). 

 3. Địa điểm: Bãi biển thôn Hội An (trước Miếu Thành Hoàng). 

Đề nghị các đại biểu tập trung đầy đủ đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm nói trên để các hoạt động diễn ra đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Website huyện; 

- Lưu: VT, (Anh).                                                                    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

Dương Văn Trí 
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