UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số:

/MH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày

tháng 9 năm 2020

V/v mời họp

Kính gửi: ………………………..............…………………………..
Theo Chường trình, Kế hoạch công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND
huyện Lê Chí Thái chủ trì hội nghị nghe UBND xã Đại Đồng báo cáo kế hoạch
tổ chức lễ hội truyền thống tháng Chín năm Canh Tý, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
1.1. Đại biểu huyện:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo các cơ quan: Văn hóa & Thông tin; Công an huyện; Nội vụ;
Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Trung tâm VH-TT-TT (dự và đưa tin).
1.2. Đại biểu xã Đại Đồng:
- Bí Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Lãnh đạo UBND; Trưởng, Phó Công an xã;
- Chủ tịch UBMTTQ;
- Trưởng các Đoàn thể chính trị, xã hội; Chi Hội trưởng Người cao tuổi;
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đối với các thôn của xã;
- Mời Nhà sư Trụ trì chùa Thiên Phúc (xã Đại Đồng).
Lưu ý:
Đề nghị UBND xã có văn bản mời các thành phần của xã dự họp.
UBND huyện không có Công văn mời riêng.
2. Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, ngày 11/9/2020 (thứ Sáu).
3. Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Đại Đồng.
4. Giao UBND xã Đại Đồng:
- Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến tổ chức lễ hội truyền thống tháng Chín
năm Canh Tý (kẹp thành tập tài liệu đảm bảo khoa học, logic) gửi các đại biểu
dự họp và cho ý kiến tại hội nghị.
- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hội nghị.
- Chủ động mời đồng chí Thành - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự
hội nghị và thống nhất hồ sơ khoa học cũng như các nội dung có liên quan đến
việc đề nghị công nhận Lễ hội truyền thống xã Đại Đồng là di sản văn hóa phi
vật thể cấp Quốc gia.

Đề nghị các đại biểu đến dự hội nghị đúng thời gian, thành phần và địa
điểm nêu trên để hội nghị đạt kết quả tốt./
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (B/c)
- CT, các PCT UBND huyện (B/c);
- Như thành phần;
- Lưu VT, VH.

Chu Thị Hải Hằng
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