
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 
 

Số: 10 /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Hậu, ngày 10 tháng 01 năm 2023 
 

GIẤY MỜI 

Dự hội nghị tổng kết công tác Văn hóa - Thông tin và 

Phát thanh - Truyền thanh năm 2022; 

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 

chính trị - xã hội, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế 

huyện; 

- Lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 

- Đ/c Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn phụ trách lĩnh 

vực; Công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Văn hóa - Thông tin - Thể dục - Thể 

thao; Cán bộ Đài truyền thanh xã, thị trấn (do UBND xã, thị trấn thông báo về dự). 

- Lãnh đạo các doanh nghiệp: Chi nhánh Viettel Hải Hậu, Trung tâm Viễn 

thông, Bưu điện huyện, Chi nhánh FPT Hải Hậu, Mobifone Nam Định; 

- Đại diện Hội Bảo vệ và Phát huy Di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu 

huyện Hải Hậu (do UBND xã Hải Phương thông báo về dự); 

- Đại diện Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Nam Đường (do UBND 

xã Hải Đường thông báo về dự); 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2022 (do UBND xã, thị trấn 

thông báo về dự). 

Dự hội nghị tổng kết công tác Văn hóa - Thông tin và Phát thanh - Truyền 

thanh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

* Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2023 (Thứ Sáu). 

* Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa huyện. 

Kính mời các đại biểu về dự đủ, đúng giờ ! 

Đề nghị các đại biểu dự hội nghị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 theo đúng quy định. Giao phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ hội nghị./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Phạm Thị Hồng Nguyên 

 


