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GIẤY MỜI 

Họp Ban Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang  

các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà năm 2022 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện, về tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần 

thứ I năm 2022. 

Để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc 

thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân 

huyện tổ chức họp Ban Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tọc thiểu số 

huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022. Cuộc họp do đồng chí Phạm Thị Thương - Phó 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì:  

1. Thành phần mời tham dự 

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện: Văn phòng HĐND - UBND; 

Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm VH-TT-DL và 

TT huyện; Trung tâm MT&DVĐT huyện; Trung tâm Y tế; Điện lực huyện; 

+ Đại diện Lãnh đạo Công an huyện; 

+ Đại diện Lãnh đạo Huyện đoàn; 

 + Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 8 năm 2022 (Thứ 6). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện. 

* Ghi chú: Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc 

họp. 
 

 

Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc, tham dự đúng thành phần và thời 

gian quy định./. 
 

 

 

Nơi nhận:                               TL. CHỦ TỊCH  

- Như thành phần mời;                                                                KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

- Lưu: VT.             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Phúc Đoan 
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