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GIẤY MỜI 

Dự họp cho ý kiến về Đề án đặt tên một số tuyến đường  

trên địa bàn thị xã Kỳ Anh 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã 

Kỳ Anh tổ chức cuộc họp về Đề án đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị 

thị xã Kỳ Anh. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh; 

- Đồng chí Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Kỳ 

Anh: Mời chủ trì. 

- Các thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên một số tuyến đường trên địa 

bàn thị xã Kỳ Anh theo Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh 

đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể, các phòng, ban 

liên quan thuộc thị xã Kỳ Anh; các đồng chí lão thành của thị xã Kỳ Anh; 

Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh UBND các phường thuộc thị xã Kỳ Anh 

(kính nhờ Văn phòng UBND thị xã Kỳ Anh tin mời); 

- Phóng viên Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh 

đến dự và đưa tin; 

(Giao Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Kỳ Anh phối hợp chuẩn bị tài liệu; Văn 

phòng UBND thị xã Kỳ Anh chuẩn bị địa điểm, điều kiện phục vụ cuộc họp). 

Thời gian: 14h00 ngày 7/11/2017 (Thứ 3). 

Địa điểm: Hội trường lớn UBND thị xã Kỳ Anh. 

Trân trọng kính mời quý đại biểu tới dự họp./.    
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời;  

- UBND thị xã Kỳ Anh 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Phòng VHTT thị xã Kỳ Anh; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử.  

                                                                         
 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 Đã ký 

 

 

                           Lê Thanh Hải 
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