
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:            /GM- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày      tháng  01  năm 2023 

GIẤY MỜI 

Tổ chức hội nghị giao ban đầu Xuân Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 

 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

Thành phần 

Đại biểu huyện mời: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

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

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện; 

Đại biểu xã, thị trấn Mỹ Lộc mời: 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND. 

Thời gian: 9 giờ 00’, ngày 27 tháng 01 năm 2023 (sáng thứ Sáu). 

(tức mùng 06 tháng Giêng năm Quý Mão) 

Sau khi kết thúc Lễ phát động Tết trồng cây tại Nhà văn hóa trung tâm 

huyện. 

Địa điểm: Phòng họp A1, trụ sở HĐND- UBND huyện Mỹ Lộc. 

UBND huyện giao: 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị Báo cáo tình hình trước, trong 

và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 và chuẩn bị các điều kiện để phục vụ 

hội nghị. 

- Văn phòng HĐND- UBND các xã, thị trấn báo mời thành phần đơn vị. 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Mỹ Lộc tổng hợp tình 

hình trước, trong, sau Tết và báo cáo tại hội nghị. 

Trân trọng kính mời các đại biểu dự hội nghị đúng thời gian./. 
Nơi nhận:  

- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ 
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