
 ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN LỆ THỦY                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

  Số:           /GM- UBND                            Lệ Thuỷ, ngày 10 tháng  9  năm 2019 

                                                                                      

GIẤY MỜI 
 

 

UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

74 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 2/9/2019 do ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng 

Ban tổ chức Lễ hội chủ trì. 

* Thành phần mời: 

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Thành viên BTC Lễ hội 02/9/2019 và tổ thư ký giúp việc theo Quyết định 

số 4172/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có đò bơi, đua tham gia Lễ hội; 

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được khen thưởng; 

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự và đưa tin). 

Thời gian:  Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/9/2019. 

 Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện (gác 3). 

   Trân trọng kính mời./. 

Lưu ý: Đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo cho Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân phố có đò bơi, đua tham gia Lễ hội 02/9/2019 biết để tham dự Hội 

nghị. 

Các đơn vị sau chuẩn bị tham luận tại Hội nghị: Công an huyện, Huyện 

đoàn, Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, UBND xã An Thủy, Xuân Thủy, Lộc Thủy, Tân 

Thủy (Có nội dung tham luận kèm theo). 
            

            Nơi nhận:                              TL. CHỦ TỊCH                                                      

     - Như thành phần;                                           CHÁNH VĂN PHÒNG                                                          

      - Lãnh đạo VP, CVVHXH;  

               - Đăng Website UBND huyện;                                                                                               

               - Lưu: VT, VHTT.                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                   

Phan Đình Tư                                                                                       

                                                                                              

  



 

NỘI DUNG THAM LUẬN 

 

1. Huyện đoàn Lệ Thuỷ tham luận về công tác chỉ đạo đoàn viên thanh niên 

thực hiện các hoạt động Lễ hội cấp huyện. 

2. Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thuỷ tham luận về công tác chỉ đạo tham gia 

các hoạt động Lễ hội 02/9/2019. 

3. UBND xã Xuân Thuỷ tham luận về ý thức chấp hành Điều lệ trong giải 

đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang năm 2019. 

4. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Lệ Thuỷ tham 

luận về các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và kiểm tra nhân sự 

đua, bơi năm 2019. 

5. UBND xã Tân Thuỷ tham luận về ý thức đoàn kết cộng đồng, vận động và 

huy động các nguồn lực xã hội hoá tham gia Lễ hội cấp huyện. 

6. UBND xã An Thuỷ tham luận về công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động 

Lễ hội cấp xã và tham gia Lễ hội cấp huyện. 

7. UBND xã Lộc Thuỷ tham luận về nội dung sự kết hợp giữa Lễ hội đua bơi 

thuyền cấp xã và các bản sắc văn hoá truyền thống tại địa phương.  

Lưu ý: Các tham luận trình bày tại Hội nghị trong thời gian khoảng 5-7 phút, 

nêu rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp 

thực hiện. 
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