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GIẤY MỜI 

Tham dự hội diễn văn nghệ nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà 

Tĩnh và tuyên truyền trật tự an toàn giao thông năm 2022 

 
  

Thực hiện Công văn số 39/TTVHĐA ngày 16 tháng 5 năm 2022 của 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh về việc phối hợp tổ chức tuyên 

truyền nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và trật tự an toàn 

giao thông năm 2022. Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Trung tâm văn hóa - 

Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - truyền 

thông huyện tổ chức hội diễn văn nghệ tại Trung tâm hành chính xã: 

Thời gian:Vào hồi 19h00’, ngày 02/6/2022 (Tối thứ 5) 

Địa điểm: Tại sân vận động Trung tâm hành chính xã Kỳ Phong 

Thành phần:Trân trọng kính mời: 

Ở huyện: - Thường trực Huyện ủy - HĐND - UB MTTQ huyện; Lãnh 

đạo UBND huyện;  

- Đoàn công tác chỉ đạo xã theo Quyết định 575 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - truyền thông huyện. 

          Ở xã: - Thường trực Đảng ủy - HĐND - UB MTTQ xã; Lãnh đạo UBND 

xã và toàn thể cán bộ, công chức xã. 

 - Bí thư, thôn trưởng; Trưởng, phó các tổ chức Đoàn thể 10 thôn; 

 - Nhân dân trong toàn xã và các xã vùng ngoài Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ 

Tiến, Kỳ Giang. 

           * Phân công nhiệm vụ: 

          - Ban văn hóa xã phối hợp Văn phòng, các ban ngành đoàn thể chuẩn bị 

tốt các điều kiện về sân bãi, âm thanh, ánh sáng để phục vụ hội diễn; 

 - Ban Công an xã bố trí lực lượng đảm bảo tốt công tác an ninh trật;  

- Đồng chí Thôn trưởng các thôn thông báo rộng rãi trên hệ thống phát 

thanh của thôn để toàn thể Nhân dân biết tham dự. 

Đề nghị các đại biểu về tham dự phải đảm bảo các biện pháp an toàn giao 

thông và an toàn phòng, chống dịch Covid-19./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu VT. 

Gửi VB điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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