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GIẤY MỜI 

Dự Lễ khai mạc và bế mạc Hội thi Cồng chiêng, xoang  

các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022 

 
 

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

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

lần thứ I, năm 2022. 

 Ban Tổ chức trân trọng kính mời thành phần tham dự Lễ khai mạc và bế mạc 

Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022 

như sau: 

1. Thành phần tham dự 

* Đại biểu tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Kon Tum; 

* Đại biểu huyện 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các Hội, đoàn thể huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo: các phòng, ban, đơn vị huyện; 

- Các đồng chí trong BTC Hội thi; 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND -  UBMTTQVN các xã, thị trấn; 

- Công chức Văn hóa - xã hội các xã, thị trấn; 

2. Thời gian  

- Lễ khai mạc: Vào lúc 08 giờ, ngày 15/9/2022 (Thứ 5). 

- Lễ Bế mạc: Vào lúc 19 giờ, ngày 15/9/2022 (Thứ 5). 

3. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên - Trung tâm VH-TT-DL&TT 

huyện.  

* Ghi chú: Giao lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thông báo 

cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn biết, tham dự và cổ vũ. 

Trân trọng kính mời các đồng chí sắp xếp công việc, tham dự./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;   

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP;                                                               

- Lưu:VP.   

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  Phạm Thị Thương 
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