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GIẤY MỜI 

Dự tổng kết ngày hội “Quýt vàng Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm  

Nông nghiệp – Văn hóa – Du lịch năm 2018 

 
 

Kính gửi: Các thành phần tham gia. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện 

Bắc Sơn về việc Tổ chức Ngày hội “Quýt vàng Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm 

Nông nghiệp - Văn hóa - Du lịch huyện Bắc Sơn năm 2018;  

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn tổ chức tổng kết Ngày hội “Quýt vàng 

Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp - Văn hóa - Du lịch huyện Bắc 

Sơn năm 2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Mời Thường trực Huyện ủy; 

- Mời Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo UB MTTQ Việt nam huyện; 

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội quýt vàng và giới thiệu sản phẩm 

Nông nghiệp - Văn hóa - Du lịch huyện Bắc Sơn năm 2018; 

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

- Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các gian hàng tại Ngày 

hội “Quýt vàng Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp - Văn hóa - Du 

lịch huyện Bắc Sơn năm 2018;  

- Các tác giả có ảnh đạt giải tại cuội thi ảnh đẹp “Khoảnh khắc Bắc Sơn”. 

 2. Thời gian: Từ 19 giờ 30 phút, ngày 23/12/2018 (Chủ nhật). 

 3. Địa điểm: Tại Sân Trung tâm hành chính huyện. 
 

Trân trọng kính mời các vị đại biểu đến tham dự đầy đủ./.  

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Hoàng Thị Luân 
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