
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:            /GM-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày     tháng     năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp bàn công tác chuẩn bị hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm  

ngày giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm  

chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 

 

Để phục vụ tốt các hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng 

Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; 

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp. 

1. Thành phần: Trân trọng kính mời: 

- Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan; 

- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh, các đồng chí được phân công giúp 

việc Lãnh đạo UBND tỉnh và Tổ trưởng các Tổ theo Thông báo số 186/TB-VP ngày 

14/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc Khách sạn Sài gòn Đông Hà. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/4/2022 (Thứ hai). 

3. Địa điểm: Phòng họp Hòa Bình, trụ sở UBND tỉnh (số 45 đường Hùng 

Vương, thành phố Đông Hà). 

4. Chủ trì:  Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng. 

Ghi chú:  

- Trên cơ sở danh sách đại biểu tham dự Lễ đã được dự kiến, đề nghị các đơn 

vị tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách đại biểu tham dự Lễ và trao đổi các vấn đề 

liên quan, đồng thời cử cán bộ đầu mối (họ và tên, chức vụ, số điện thoại) để phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình phục vụ Lễ; 

- Văn phòng UBND tỉnh (Tổ Quản trị - Tài vụ) báo cáo về những nội dung cần 

tập trung chỉ đạo để chuẩn bị tốt cho các hoạt động. 

Đề nghị các đại biểu tham dự buổi làm việc đúng thành phần và thời gian  

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Lễ tân, KTTuấn. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Nguyễn Cảnh Hưng 
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