
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ DUY TIÊN     
  

Số:          /GM-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Duy Tiên, ngày         tháng 01 năm 2021 

 
 

 

GIẤY MỜI 
 

 

Kính gửi:……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng kính mời đại biểu dự Hội nghị 

tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động và ký kết giao ước thi 

đua năm 2021. 

1. Thành phần mời 

* Đại biểu thị xã 

- Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, 

Lãnh đạo UBND thị xã;  

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIV, đại biểu HĐND thị xã 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

- Thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thị xã; 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể trực thuộc Thị ủy, UBND 

thị xã; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; 

- Đại biểu đại diện các tôn giáo trên địa bàn thị xã; 

- Đại biểu đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thị xã; 

- Đài Truyền thanh thị xã, Trang thông tin điện tử thị xã. 
 

* Đại biểu xã, phường 

- Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch 

UBND, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; 

- Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

 (Đ/c Chủ tịch UBND xã, phường mời thành phần của đơn vị dự Hội nghị). 

2. Thời gian: 07h30’ ngày 28 tháng 01 năm 2021 (Sáng thứ Năm). 
 

3. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa trung tâm thị xã. 

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội 

dung, điều kiện phục vụ Hội nghị. 

Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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