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GIẤY MỜI 

Thăm và tặng quà cho các gia đình Người có công tiêu biểu, có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2021) 

 
 

 

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

sau khi xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tổ chức các Đoàn 

thăm và tặng quà cho các gia đình Người có công tiêu biểu, có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn. 

1. Thăm và tặng quà theo Đoàn của đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên 

Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của 

BTV Tỉnh ủy phụ trách địa bàn 

Thời gian: Thời gian cụ thể, Văn phòng Huyện ủy chủ động liên hệ. 

Thành phần, kính mời: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Xuân Hội, Đan 

Trường, Xuân Phổ. 

2. Thăm và tặng quà các đơn vị nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh 

nặng: Trung tâm Điều dưỡng Thương Binh Nghệ An, Khu Điều dưỡng Thương 

binh – Tâm thần kinh Nghệ An 

Thời gian: Từ ngày 24/7 đến ngày 27/7/2021 (tùy diễn biến dịch bệnh 

COVID-19) 

 Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Bùi Việt Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn 

phòng HĐND-UBND. 

3. Thăm và tặng quà cho các gia đình Người có công tiêu biểu, có 

hoàn cảnh khó khăn 

Thời gian: Từ ngày 19/7 đến ngày 26/7/2021 (thời gian cụ thể do Trưởng 

các Đoàn bố trí) 



- Đồng chí Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần 

Quỳnh Thao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy và đại 

diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy: Thăm và tặng quà tại các xã Xuân Mỹ, 

Xuân Yên. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện; Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện và đại diện Lãnh đạo Văn phòng 

Huyện ủy: Thăm và tặng quà tại các xã Xuân Viên và Đan Trường. 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện; Đồng chí Trần Thế Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Huyện ủy và đại diện Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội: Thăm và tặng quà tại các xã Xuân Phổ và thị trấn Xuân An.  

- Đồng chí Lê Tiến Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Thăm và tặng quà tại xã Xuân Hải và 

Cương Gián. 

- Đồng chí Hoàng Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch HĐND huyện: Thăm và tặng quà tại xã Xuân Liên và Cổ Đạm. 

- Đồng chí Phan Văn Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức 

Huyện ủy: Thăm và tặng quà tại xã Xuân Thành và Xuân Lĩnh. 

- Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Thăm và tặng quà tại xã Xuân Giang. 

- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch UBND huyện: Thăm và tặng quà tại xã Xuân Hội và thị trấn Tiên Điền. 

- Đồng chí Lê Hữu Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Thăm và tặng quà tại xã Xuân Hồng và 

Xuân Lam. 

Để chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện phục vụ các Đoàn thăm và 

tặng quà, UBND huyện giao: 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 

+ Chủ trì, phối hợp Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND – UBND 

huyện, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung, điều kiện 

và bố trí cán bộ phục vụ các Đoàn thăm hỏi và tặng quà.  

+ Chủ động liên hệ các thành phần tham gia tặng quà, các địa phương có 

đối tượng tặng quà về thời gian, lộ trình do Trưởng đoàn bố trí. 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông bố trí Phóng viên tham dự, ghi hình 

và đưa tin về hoạt động thăm, tặng quà của các đoàn. 

- UBND các xã, thị trấn: Bố trí Lãnh đạo cùng tham dự và chủ động phối 

hợp, dẫn đoàn.  



- Văn phòng Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Công an, Quân sự phối hợp 

với Văn phòng HĐND - UBND huyện bố trí phương tiện phục vụ các đoàn kịp 

thời và chu đáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Văn phòng: Huyện ủy, HĐND-UBND huyện; 

- Công an, BCH Quân sự huyện; 

- Phòng Lao động – TB&XH; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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