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         Nghi Xuân, ngày      tháng  7 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 
 
 

Nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021); 

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Lễ Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt 

sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Xuân. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện; 

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND, phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện;  

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN xã Xuân Mỹ 

(giao UBND xã tin mời). 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời đưa tin). 

 Thời gian: Bắt đầu từ  07h30, ngày 26  tháng 7 năm 2021. 

 Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Xuân. 

 Ủy ban nhân dân huyện: 

- Đề nghị các đại biểu: Nam mặc trang phục áo dài tay sáng màu, thắt 

caravat; Nữ mặc trang phục áo dài truyền thống; Các đại biểu thuộc lực lượng vũ 

trang mang trang phục của ngành mình. 

- Giao Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện chuẩn bị đầy đủ, 

chu đáo các điều kiện phục vụ Lễ dâng hương. 

 - Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp Công an huyện bố trí 

Đội tiêu binh, danh dự và triển khai nghi lễ dâng hương đảm bảo trang nghiêm. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp, tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian 

và địa điểm quy định./. 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Công an, BCH Quân sự huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Lao động – TB&XH; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
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