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              Nghi Xuân, ngày  23 tháng 4 năm 2021 
  

 

 

GIẤY MỜI  

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp soát xét công tác triển khai các 

hoạt động chuẩn bị tổ chức Lễ Khai trương Du lịch biển Xuân Thành năm 2021 

Thành phần, kính mời 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lãnh đạo và các bộ phận có liên quan thuộc các đơn vị: Phòng Văn hóa 

– Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, 

Ban Quản lý Khu du lịch Xuân thành và các công trình công cộng, Công an, 

Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Điện lực Nghi Xuân; 

- Chủ tịch UBND, Trưởng công an xã Xuân Thành; 

- Đại diện Ban Giám đốc: Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và 

Khách sạn Mường Thanh Xuân Thành (giao Ban Quản lý Khu du lịch Xuân 

Thành và các công trình công cộng tin mời) 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thông (mời đưa tin). 

Thời gian: Bắt đầu từ  15 giờ, ngày 25 tháng 4  năm 2021. 

Địa điểm: Tại phòng họp Ban Quản lý Khu du lịch Xuân thành và các 

công trình công cộng huyện 

Giao Ban Quản lý Khu du lịch Xuân thành và các công trình công cộng 

huyện chủ trì chuẩn bị đầy đủ nội dung và các điều kiện phục vụ cuộc họp. Đề 

nghị Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và Khách sạn Mường Thanh 

Xuân Thành báo cáo công tác triển khai, chuẩn bị các hoạt động phối hợp tổ 

chức Lễ khai trương. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần, 

thời gian và địa điểm quy định./. 
 

Nơi nhận:      
- Như thành phần mời;                    

- Chủ tịch UBND huyện;                                            

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;      

- Lưu VT. 

- Gửi: Văn bản giấy và điện tử./.                                               

           TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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