
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 

  Số:         /GM-UBND 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hải Hậu, ngày 15 tháng 3 năm 2023 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” 

 huyện Hải Hậu năm 2023 
 

Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu trân trọng kính mời: 

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

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên các Ban Xây dựng 
Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các Ban HĐND huyện; các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị - xã 
hội; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm dịch vụ Nông 
nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (do Thủ trưởng các cơ quan thông báo 
đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan);  

- Lãnh đạo, chiến sĩ: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ban Giám hiệu, học sinh trường: THPT A Hải Hậu, THPT Tô Hiến Thành;  

- Đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch UBND), Công chức Văn hóa - Xã 
hội làm công tác Văn hóa - Thông tin - Thể thao các xã, thị trấn (do UBND các xã, 
thị trấn thông báo về dự); 

 - Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM và mỗi xã 20 đoàn viên thanh 
niên (do Đoàn Thanh niên CSHCM huyện thông báo về dự); 

- Công nhân các doanh nghiệp (do Liên đoàn Lao động huyện thông báo về dự). 

Số lượng người tham gia Ngày chạy của các khối (Có danh sách gửi kèm). 

Tới Dự Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” huyện Hải 
Hậu năm 2023. 

* Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (Chủ nhật) 

* Địa điểm: Tại sân Nhà văn hóa huyện. 

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

Đề nghị các đại biểu chuẩn bị trang phục thể thao theo ngành, lĩnh vực 
(Khuyến khích trang phục thể thao). 

Kính mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực 
HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện có mặt tại phòng họp Tầng 1, Nhà A4, 
UBND huyện trước 07h50 phút, ngày 19/3/2023./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Thị Hồng Nguyên 
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