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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tham dự khai trương du lịch biển năm 2019
và trao giải hai cuộc thi sáng tác logo, ca khúc viết về thị xã Kỳ Anh

Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tổ chức khai trương du lịch biển năm 2019 và
trao giải hai cuộc thi sáng tác logo, ca khúc viết về thị xã Kỳ Anh.
Thành phần, trân trọng kính mời:
* Ở tỉnh
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
- Trưởng, Phó và thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo
thị xã Kỳ Anh;
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở và các phòng Nghiệp vụ Du lịch, Nghiệp vụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đại diện lãnh đạo Sở và phòng Thông tin, Báo chí & Xuất bản - Sở Thông tin
và Truyền thông;
- Đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Văn phòng Nông thôn mới tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Trung tâm
Văn hóa điện ảnh tỉnh, Trung tâm Quảng bá & Xúc tiến du lịch tỉnh.
* Ở thị xã
- Các đồng chí trong Thường trực, Ban thường vụ Thị ủy; Thường trực Hội
đồng nhân dân, lãnh đạo UBND thị xã;
- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã Kỳ Anh;
- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy;
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã;
- Trưởng, phó các Ban hội đồng nhân dân thị xã; các phòng, ban ngành đoàn thể,
các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã;
- Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan: Thị ủy, HĐND, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã;
- Phóng viên Báo Hà Tĩnh thường trú tại thị xã Kỳ Anh, Trung tâm Văn hóa Truyền thông cử phóng viên dự và đưa tin.
* Đại biểu khác
- Đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Anh;
- Các tác giả đạt giải hai cuộc thi sáng tác logo và ca khúc viết về thị xã Kỳ Anh.
- Đại diện lãnh đạo công ty TNHH Du lịch & Dịch vụ Hoành Sơn; các khách
sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn thị xã.
* Ở xã, phường

Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ
tịch, Phó chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể, công chức văn
hóa&Thông tin.
Riêng xã Kỳ Ninh mời thêm thành phần
- Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
- Bí thư, thôn trưởng; Trưởng, Phó các chi đoàn, chi hội.
- Đại diện các nhà hàng, quán ăn và toàn thể nhân dân tại xã Kỳ Ninh
Thời gian: Bắt đầu từ 19 giờ 30 phút ngày 25/4/2019 (tối thứ Năm)
Địa điểm: Tại bãi biển Kỳ Ninh, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh
Các đơn vị được phân công công tác chuẩn bị tại kế hoạch số 482/KH-UBND
ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã chuẩn bị nội dung chương trình và các
điều kiện đảm bảo phục vụ khai trương.
Giao các xã, phường thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, nội dung Lễ
khai mạc trên hệ thống Trạm truyền thanh cơ sở đến toàn thể người dân được biết và
tham dự.
Trân trọng kính mời quý vị đại biểu sắp xếp thời gian về tham dự khai trương./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lưu: VT.
Gửi bằng văn bản điện tử.
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