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Bắc Hà, ngày 26 tháng 04 năm 2022 
 
 

                                              GIẤY MỜI 

Dự lễ đón nhận nhà Văn hóa mẫu, Tổ dân phố mẫu năm 2021 

và phát động phong trào thi đua nâng cao các tiêu chí Nhà văn hóa mẫu, Tổ 

dân phố mẫu năm 2022 
 

          UBND phường Bắc Hà  tổ chức Lễ đón nhận nhà Văn hóa mẫu, Tổ dân 

phố mẫu năm 2021 và phát động phong trào thi đua nâng cao các tiêu chí Nhà 

văn hóa mẫu, Tổ dân phố mẫu năm 2022, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác 

Hồ về thăm Hà Tĩnh ( 15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà 

Tĩnh ( 28/5/2007-28/5/2022) tại tổ dân phố 5. 

* Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:  

- Đại biểu Thành phố: 

+ Đại diện lãnh đạo UBND; 

+ Trưởng, phó đoàn công tác Thành ủy phụ trách địa bàn; 

+ Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa. 

+ Trung tâm Văn hóa truyền thông thành phố đến dự và đưa tin. 

- Đại biểu phường:  

+ Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các 

ngành,  đoàn thể. 

+ Trạm trưởng trạm y tế, Trưởng công an phường, BGH trường TH Bắc Hà 

và MN Bắc Hà. 

- Đại biểu tổ dân phố: 

+ Các Đồng chí Bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố. 

+ Các đồng chí trong Cấp ủy, liên đoàn cán bộ, Đại diện hộ gia đình trên 

địa bàn tổ dân phố 5.(Thành phần ở tổ dân phố 5 nhờ đồng chí tổ trưởng tin 

mời)  

Thời gian: ½ ngày, bắt đầu lúc 14h30 ngày 28/04/2022 (Thứ 5).  

Địa điểm: Nhà Văn hóa tổ dân phố 5 phường Bắc Hà. 

( Ngõ 9 đường Lý Tự Trọng) 

Kính mong các đồng chí đại biểu dự buổi lễ  theo thời gian quy định./.ơ 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

- Lưu: VT,VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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