
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA VIỄN 

 
Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Viễn, ngày 01 tháng 3 năm 2023 

 

 

GIẤY MỜI 
Dự Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân; Giải Việt dã huyện Gia Viễn năm 2023 
 

 

UBND huyện Gia Viễn tổ chức Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục 

thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Giải 

Việt dã năm 2023. 

 1. Thành phần: Trân trọng kính mời: 

 * Ở tỉnh 

- Đồng chí Tô Văn Từ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy. 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Lãnh đạo Tỉnh đoàn. 

- Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. 

- Lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ Thể dục, thể thao tỉnh Ninh Bình. 

* Các huyện, thành phố 

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hóa- Xã hội. 

- Đại biểu Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Đại biểu Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh. 

 * Ở huyện: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện; 

- Ban Giám hiệu các trường THPT: Gia Viễn A, Gia Viễn B, Gia Viễn C; 

- Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện. 



- Lực lượng tham gia: Toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao động 

các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện (theo Kế hoạch số 23a/KH-UBND ngày 

20/02/2023 của UBND huyện). 

* Ở xã, thị trấn: 

- Thường trực Đảng uỷ; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hóa – Xã hội; 

- Công chức Văn hóa- Xã hội. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn mời các thành 

phần của đơn vị và lực lượng tham gia chương trình. 

2. Thời gian: Từ 7h30’, ngày 04/3/2023 (thứ Bảy). 

3. Địa điểm: Khu vực trước cổng Nhà Văn hoá huyện Gia Viễn.  

UBND huyện Gia Viễn trân trọng kính mời đại biểu về dự, đảm bảo thời 

gian góp phần vào thành công của Chương trình./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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