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Số: 30/GM-UBND Kỳ Thư, ngày 21 tháng 6 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ khai mạc cuộc thi sưu tầm hát ví O Nhẫn năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

xã về việc tổ chức cuộc thi sưu tầm hát ví O Nhẫn và Chương trình công tác 

tháng 6/2022. Ủy ban nhân dân xã tổ chức cuộc thi sưu tầm hát ví O Nhẫn năm 

2022. 

Thành phần, Trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND 

huyện, cụm trưởng chỉ đạo xã; 

- Đồng chí Đinh Sỹ Quân, UV BCH Huyện ủy; Trưởng phòng GD&ĐT 

huyện, tổ trưởng chỉ đạo xã và các đồng chí trong Đoàn công tác chỉ đạo xã theo 

Quyết định 575/QĐ-HU, ngày 09/2/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng văn hóa thông tin huyện. 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

- Đ/c Nguyễn Văn Ba; Cán bộ Trung tâm Văn hóa- truyền thông huyện 

(Mời tham gia vào Ban giám khảo cuộc thi) 

* Ở xã: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy-Thường trực HĐND- Lãnh đạo 

UBND- UBMTTQ xã; trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã. 

- Hiệu trưởng 3 trường học, trạm trưởng trạm y tế xã 

- Công an xã. 

* Ở thôn: Các đồng chí Bí thư, thôn trưởng 6 thôn 

- Các đội tham dự cuộc thi sưu tầm hát ví O Nhẫn năm 2022 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h, ngày 25/6/2022 (Chiều thứ Bảy). 

Địa điểm: Hội trường lớn UBND xã Kỳ Thư 

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

đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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