
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN NGHĨA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: 237/GM-UBND Yên Nghĩa, ngày 09 tháng 11 năm 2022. 

 

GIẤY MỜI 

 

Được sự thống nhất của BTV Đảng ủy - TT.HĐND - TT.UBND - 

TT.UB.MTTQ xã Yên Nghĩa. 

Ủy ban nhân dân xã Yên Nghĩa trân trọng kính mời: 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy xã; 

- Các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND xã; 

- Ông Chủ tịch Hội Nông dân xã; 

- Ông Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã; 

- Các đồng chí công chức UBND xã; 

- Các ông Trưởng, Phó Công an xã; 

- Ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã; (có giấy mời riêng) 

- Bà Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; (có giấy mời riêng) 

- Bà Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã; (có giấy mời riêng) 

- Ông Trạm trưởng Trạm y tế xã; (có giấy mời riêng) 

- Ông, bà Hiệu trưởng trường: THCS, Tiểu học, Mầm non xã (có giấy mời riêng) 

- Các ông, bà là Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận của các thôn. 

(có giấy mời riêng) 

- Các ông, bà trong Ban quản lý di tích lịch sử Đình Ruối. (có giấy mời riêng) 

- Sư cô Thích Đàm Từ. (có giấy mời riêng) 

Về dự hội nghị triển khai công tác tổ chức lễ hội truyền thống Đình Ruối năm 

2022. 

Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2022.  

Địa điểm: Hội trường UBND xã Yên Nghĩa. 

Đề nghị các đại biểu về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ và thực hiện đảm bảo tốt 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 
Nơi nhận: 
-Như thành phần; 

-Lưu Vp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Chủ tịch 

 

 

 

 

Phan Trường Sinh 
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