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GIẤY MỜI 
 

 

Thực hiện kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của UBND 

phường về việc tổ chức Đại hội TDTT phường Hà Huy Tập lần thứ V năm 2022, 

Ủy ban nhân dân phường tổ chức khai mạc Đại hội.  

Thành phần tham dự trân trọng kính mời: 

* Đại biểu Thành phố: 

- Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Trưởng, phó đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn 

phường; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa- Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa – truyền thông thành phố (đến dự và đưa tin). 

* Đại biểu phường: 

- Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, TT 

UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể, toàn thể các đồng chí cán bộ công chức, cán bộ 

không chuyên trách và lao động hợp đồng cơ quan phường; Trưởng Công an 

phường, Trạm trưởng trạm y tế; Hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn 

phường; 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo phường qua các thời kỳ; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo đại hội TDTT phường; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường; 

- Đại diện các nhà tài trợ. 

* Đại biểu tổ dân phố: Các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc, tổ trưởng 

các tổ dân phố, lực lượng diễu hành và các vận động viên tham gia thi đấu các giải. 

Thời gian: Vào hồi 06 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2022. 

Địa điểm: Tại Sân vận động phường Hà Huy Tập. 

Rất mong quý vị Đại biểu sắp xếp thời gian, công việc về tham dự đầy đủ, 

đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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