ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 12

/MH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Tường, ngày 10 tháng 01 năm 2022

V/v mời dự Hội nghị tổng kết
công tác VH&TT năm 2021

Kính gửi: ..............................................................................
................................................................................
UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hoá &
Thông tin năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, cụ thể như sau:
1. Thành phần mời dự:
1.1. Đại biểu tỉnh:
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Thông tin Truyền thông;
- Đại diện lãnh đạo một số Phòng các Sở: Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Thông tin
Truyền thông;
1.2. Đại biểu huyện:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Trưởng các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy;
- MTTQ và Trưởng các Đoàn thể huyện;
- BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc UBND huyện.
1.3. Đại biểu cấp xã:
- Lãnh đạo UBND và Cán bộ CCVH.
- UBND huyện không có Công văn mời riêng. Đề nghị UBND cấp xã thông
báo đến thành phần của xã; có Công văn mời thành phần cấp xã được khen thưởng
dự Hội nghị.
1.4. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2021:
Lưu ý: Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, UBND
huyện đề nghị thực hiện nghiêm các nội dung sau:
(1) Đề nghị các đại biểu: Thực hiện test nhanh covid-19 trước khi tham dự
Hội nghị trong vòng 48 giờ.
(2) Các xã, thị trấn: Thực hiện test nhanh covid-19 cho các đại biểu của
đơn vị mình; giao Cán bộ CCVH chụp Giấy xác nhận của Trạm Y tế cấp xã đối
với các đại biểu dự Hội nghị gửi Zalo theo địa chỉ Phòng VH&TT trước 14 giờ
00 ngày 13/01/2022.

2. Thời gian, địa điểm:
2.1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 14/01/2022 (thứ Sáu).
2.2. Địa điểm: Nhà Văn hoá 19/5 huyện.
UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị tổng kết đầy
đủ, đúng thời gian và địa điểm để hội nghị được thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, VH.
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