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GIẤY MỜI 
Họp tổng kết công tác tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng 
năm 2018 triệu tập họp tổng kết công tác tổ chức Ngày hội với nội dung sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 (theo 
Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 25/9/2018 
(thứ Ba), tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung: Tổng kết công tác tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018. 

4. Phân công chuẩn bị: 

- UBND huyện Chi Lăng (Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan có liên quan chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác tổ chức Ngày hội Na 
Chi Lăng năm 2018, trong đó yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ những mặt được, chưa 
được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức Ngày 
hội. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo tổng kết thực hiện theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác tổ chức Ngày hội. 

(Các cơ quan báo cáo bằng văn bản, chủ động sao in tài liệu đủ số lượng 
đảm bảo phục vụ cuộc họp). 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK) 
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