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GIẤY MỜI 

Tham dự Lễ khánh thành và gắn biển công trình xây dựng  

nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ 

 

 
   

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình xây 

dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ 

Thành phần 

- Ở tỉnh, kính mời: 

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; 

+ Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh 

ủy, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy phụ trách địa bàn; 

+ Đại diện Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

+ Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Phóng viên thường trú Báo 

Hà Tĩnh (mời dự và đưa tin). 

- Ở huyện, kính mời: 

+ Thường trực Huyện ủy; 

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

+ Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 

+ Ban Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện; 

+ Đại diện Đơn vị thi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tại xã Xuân Viên, 

xã Xuân Lam; 

+ Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

- Ở các xã Xuân Viên, Xuân Lam, kính mời:  

+ Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMTTQ; 

+ Bí thư, Thôn trưởng thôn Nam Viên, xã Xuân Viên; 

+ Bí thư, Thôn trưởng thôn 1, xã Xuân Lam; 

+ Đại diện nhân dân thôn Nam Viên, xã Xuân Viên (03 người); 



+ Đại diện nhân dân thôn 1, xã Xuân Lam (03 người); 

(giao UBND các xã tin mời đại biểu tham dự tại đơn vị mình) 

Thời gian, địa điểm: 

- Từ 08h00’ ngày 30/7/2021: Lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên. 

- Từ 09h30 ngày 30/7/2021: Lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thôn 1, xã Xuân Lam. 

Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã Xuân Viên, Xuân Lam chuẩn bị 

các nội dung phục vụ Lễ khánh thành và gắn biển các công trình. 

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:                                                                         TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời;                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG  
- Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy 

 - Lưu: VT 
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