
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-UBND              Hồng Lĩnh, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 
 

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, BTC Đại hội TDTT thị xã lần thứ VII tổ 

chức thi đấu trận Chung kết, bế mạc và trao giải thưởng Giải bóng đá cán bộ, công 

chức, viên chức, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã chào 

mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 18/8/2022), Quốc 

khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); Ngày hội Toàn 

dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 và Đại hội TDTT toàn tỉnh Hà Tĩnh lần 

thứ IX, năm 2022. 

1. Trân trọng kính mời: 

* Đại biểu Tỉnh: (Có giấy mời riêng). 

* Đại biểu Thị xã: 

- Thường trực Thị uỷ, Thường trực HĐND thị xã; 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã;  

- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Thường trực UBMTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các hội xã hội; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã;  

- Các thành viên BCĐ Đại hội TDTT thị xã (Thành lập theo Quyết định số 

97/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã). 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch Công đoàn và các 

Đoàn vận động viên: Cơ quan Thị ủy - Khối dân - TTCT thị xã, Cơ quan Chính 

quyền, Trung tâm Y tế thị xã, Khối nội chính, UBND các phường xã, Công ty 

TNHH Như Nam, CLB Tennis Núi Hồng; 

- Lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tài trợ cho giải đấu; 

- Ban Chấp hành Hội doanh nghiệp thị xã Hồng Lĩnh; 

- Trung tâm VHTT (dự và đưa tin). 

* Đại biểu phường, xã: 

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã 

hội, Công chức Văn hoá (Văn phòng UBND các phường, xã tin mời).  

2. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 17 giờ, ngày 10/8/2022.   



3. Địa điểm: Tại Sân cỏ nhân tạo Cơ quan Công an thị xã, phường Nam 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. 

Giao: Trung tâm VH-TT thị xã cử phóng viên đưa tin giải đấu, thông báo 

trên hệ thống truyền thanh Thị xã; các phường, xã thông báo rộng rãi trên loa 

truyền thanh để Nhân dân, người hâm mộ đến xem và cỗ vũ cho trận chung kết. 

Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đại biểu! 

Nơi nhận:  
- Như thành phần trên;     
- Lưu VT.                                       

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh 
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