
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 
 

Số:    /GM-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Kỳ Thư, ngày 02 tháng 03  năm 2023 

GIẤY MỜI 

Giao lưu bóng đá nhân dịp khánh thành sân đóng đá nhân tạo xã Kỳ Thư 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng  03 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã 

Kỳ Thư tổ chức buổi Giao lưu bóng đá nhân dịp khánh thành sân đóng đá nhân 

tạo xã Kỳ Thư 

Thành phần, Trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đ/c Hoàng Trọng Lý; UVBTV huyện uỷ - Phó chủ tịch HĐND huyện; 

Cụm trưởng chỉ đạo xã theo Quyết định 575 của Ban thường vụ huyện ủy  

 - Đ/c Đinh Sỹ Quân, UVBCH  huyện ủy, trưởng ban Dân Vân huyện ủy; tổ 

trưởng chỉ đạo xã theo Quyết định 575 của Ban thường vụ huyện ủy. 

-  Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin;  

 - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 

 - Con em Kỳ Thư đang làm việc tại các cơ quan huyện Kỳ Anh 

 * Ở xã:   

 - Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, 

UBND, UBMTTQ xã Kỳ Thư, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã; Công 

an xã. 

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

 * Ở thôn:  

 - Các đồng chí Bí thư, thôn trưởng 6 thôn. 

 Thời gian: Vào lúc 16h ngày 03/3/2023 (Chiều thứ Sáu) 

Địa điểm:  Tại hội trường UBND xã Kỳ Thư 

Kính mời các thành phần tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định 

Nơi nhận:                                                    

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Phan Văn Thiền 
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