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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Kỳ Anh, ngày 27 tháng 6 năm 2018. 
 
 

GIẤY MỜI  

Dự Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh 

 

Thực hiện Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND 

tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh, Ủy ban nhân 

dân huyện Kỳ Anh tổ chức Lễ khai trương Trung tâm hành chính công huyện. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở tỉnh:  

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Đại diện Phóng viên Đài Truyền hình - Truyền thanh và Báo Hà Tĩnh; 

* Ở huyện:  

 - Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh 

đạo UBND huyện;  

 - Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ huyện, Văn phòng Huyện ủy, Trung 

tâm BDCT huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Trung tâm y tế, Trung 

tâm Ứng dụng &BVCT vật nuôi huyện; Thủ trưởng và chuyên viên phụ trách 

TTHC các đơn vị: Bảo hiểm xã hội Kỳ Anh; Công an huyện, Chi cục Thuế;   

 - Toàn thể cán bộ Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức cơ quan HĐND, 

UBND huyện (có phòng làm việc trong khuôn viên trụ sở hành chính huyện); 

 - Phóng viên Đài TT - TH huyện đến dự và đưa tin; 

* Ở xã: - Chủ tịch UBND và Công chức văn phòng các xã. 

 Thời gian: Từ 06 giờ 30 phút, ngày 02/7/2018 (Sáng thứ Hai). 

 Địa điểm: Tại Nhà làm việc các cơ quan huyện. 

 - Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, 

Đoàn thanh niên cơ quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo phục vụ 

tốt Lễ khai trương. 

. - Lưu ý:  

 + Trang phục đại biểu: Nam áo trắng, quần tối màu, thắt cavat; Nữ áo dài 

truyền thống.  

 + Lễ chào cờ đầu tháng 7/2018 sẽ được tổ chức sau khi kết thúc Lễ khai 

trương Trung tâm Hành chính công huyện. 

 Kính mời các đại biểu đến tham dự Lễ đầy đủ, đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 
 

 

Võ Tá Cương 
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