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GIẤY MỜI 

Dự Lễ khai trương mùa du lịch biển  

và Giải bóng chuyền Văn phòng các xã năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Kỳ Anh về việc tổ chức Lễ hội khai trương mùa du lịch biển huyện 

Kỳ Anh năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức Lễ khai trương mùa 

du lịch biển và Giải bóng chuyền Văn phòng các xã năm 2019. 
 

 Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở tỉnh: 

- Đại diện Ban Giám đốc và đại diện Lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ Du 

lịch, Nghiệp vụ Thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Đại diện Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

* Ở huyện: 

- Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ huyện; 

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

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; 

- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Chánh 

Văn phòng Huyện ủy, Lãnh đạo các đoàn thể cấp huyện; Trưởng, phó các 

phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

 - Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Huyện ủy, Chính 

quyền và Khối dân. 

 * Ở xã: 

 - Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã; 

Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể các xã; 

- Đội bóng tham dự giải bóng chuyền Văn phòng năm 2019. 

 Thời gian, địa điểm: 02 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 20/4/2019, tại xã 

Kỳ Xuân, chương trình cụ thể như sau: 

  - Từ 7h30’ ngày 20/4/2019: Khai mạc Giải bóng chuyền Văn phòng 

2019, tại sân bóng chuyền Nhà hàng Phú Xuân Khang. 

 - Từ 19h30’ ngày 20/4/2019: Khai mạc Lễ khai trương mùa du lịch biển, 

tại Khu du lịch Kỳ Xuân C-Resort 

 - Từ 7h30 ngày 21/4/2019: Tổ chức triển lãm ảnh về chủ quyền biển đảo, 

tại Khu du lịch Kỳ Xuân C-Resort. 

 Phân công nhiệm vụ:  



- Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân chủ trì, phối hợp phòng Văn hóa - Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn 

bị nội dung, chương trình và các điều kiện phục vụ Lễ Khai trương. 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện cử phóng viên dự và đưa tin. 

Trân trọng kính mời quý vị đại biểu sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, 

đúng thời gian./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Lưu VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Linh 
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