
UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN HẢI HẬU                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                               

                 Số:       /GM-UBND                                Hải Hậu, ngày      tháng 01 năm 2023 
 

GIẤY MỜI 
Dự họp mặt cuối năm 

 

  

       Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện trân trọng kính mời: 

- Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Toàn thể lãnh đạo, công chức, nhân viên các Ban xây dựng Đảng, Văn 

phòng Huyện uỷ; các Ban HĐND huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện; Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên đoàn lao động 

huyện, Trung tâm Chính trị, Trung tâm Văn hóa - TT và TT, Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người 

cao tuổi, Chi cục Thống kê, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Trưởng, phó các cơ quan: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thuế, 

Kho bạc Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Bệnh viện Đa 

khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên, Bảo hiểm xã hội, Hạt quản lý đê, Chi cục Thi hành án, Đội quản lý thị 

trường số 5, Điện lực Hải Hậu, Công ty TNHH một thành viên khai thác công 

trình thủy lợi Hải Hậu, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm 

Viễn thông, Bưu điện huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện 

Hải Hậu, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Cồn. 
 

Tới dự họp mặt cuối năm Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân 

Quỹ Mão 2023. 
 

       * Thời gian: Sáng ngày 19/01/2023 (Tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) 
 

+ 09 giờ 30 phút: Mời các đại biểu đi dự Lễ viếng tại Đền Liệt sỹ huyện 

(Ban Chỉ huy Quân sự huyện bố trí đội hình tiêu binh, Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ viếng). 

+ 10 giờ 00 phút: Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại 

phòng họp Tầng 3 - Nhà A4 - UBND huyện. 

+ 11 giờ 00 phút: Mời toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên dự 

bữa cơm thân mật tại Nhà ăn UBND huyện. 

  Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến các thành phần về dự 

đủ, đúng giờ. Các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng quy định./.                                                                       

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

Lưu Hồ An 
 


		2023-01-13T16:08:48+0700


		2023-01-13T17:09:53+0700


		2023-01-13T17:09:53+0700


		2023-01-13T17:09:53+0700




