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GIẤY MỜI  

Tham dự "Đêm hội trăng rằm" 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 05/9/2022 về việc tổ chức các 

hoạt động tết Trung thu năm 2022. Ủy ban Nhân dân xã tổ chức "đêm hội trăng 

rằm" điểm tại thôn Trung Phong - xã Kỳ Phong. 

Thành phần: Trân trọng kính mời. 

* Ở huyện: Đoàn công tác Chỉ đạo xã theo Quyết định 575 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy. 

       * Ở xã: Đại diện Thường trực Đảng ủy – HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch 

UBND xã, TT UBMTTQ, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể xã, công chức Văn 

hóa xã hội - Chính sách. 

           * Ở thôn: Bí thư Chi Đoàn thanh niên các thôn 

          Thời gian: Vào lúc 19 ngày 07/9/2022 (Tức tối ngày 12/8/2022 âm lịch) 

 Địa điểm: Tại nhà văn hóa thôn Trung Phong - xã Kỳ Phong 

     Phân công nhiệm vụ: 

 Giao Ban Chấp hành Chi ủy, Ban Chỉ huy thôn, Chi Đoàn thôn Trung Phong 

chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan xây dựng nội dung, chương trình, kịch 

bản, trang trí sân khấu và tổ chức biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian cho 

trẻ em. 

 Giao BTV Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn, duyệt chương trình, kịch bản của 

thôn đảm bảo về thời gian và chất lượng để tổ chức đêm hội. 

Vậy UBND xã kính mời các đại biểu tập trung đúng địa điểm để tham gia./. 

 

  Nơi nhận: 
      - Như kính gửi; 

      - Lưu: VP./. 
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