
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-UBND              Hồng Lĩnh, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8 của UBND thị xã, Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thông thị xã phối hợp Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh tổ 

chức tập huấn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cho đội ngũ công chức văn hóa, 

CLB dân ca Ví, Giặm các phường, xã và giáo viên phụ trách Đoàn, Đội, âm nhạc 

các trường học trên địa bàn. 

1. Thành phần kính mời: 

* Ở cấp tỉnh:  

Thạc sỹ âm nhạc Ngô Bá Thục - Phó Trưởng phòng Văn nghệ, Trung tâm 

Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (mời dự và lên lớp tập huấn). 

* Ở thị xã: 

- Đại diện lãnh đạo UBND thị xã; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy;  

- Trưởng phòng VH-TT thị xã; 

- Lãnh đạo và viên chức phụ trách Văn hóa - Văn nghệ, Trung tâm Văn 

hóa - Truyền thông thị xã.   

* Ở phường, xã:  

- Công chức Văn hóa, Ban chủ nhiệm và thành viên CLB dân ca phường, 

xã (Đề nghị UBND các phường, xã tin mời).  

- Giáo viên phụ trách Đoàn, Đội, giáo viên dạy âm nhạc của các trường: 

Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS trên địa bàn, mỗi trường mời thêm 03 em 

học sinh có năng khiếu hát Dân ca tham dự. 

2. Thời gian: 1 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30’ ngày 13/8/2022. (Thứ Bảy)  

3. Địa điểm: Tại Hội trường số 1 - UBND thị xã Hồng Lĩnh. 

Giao: Trung tâm VH-TT cử phóng viên đưa tin và chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng HĐND - UBND thị xã để chuẩn bị tốt các nội dung, âm thanh, ánh 

sáng phục vụ lớp tập huấn. 

Đề nghị các đại biểu về dự tập huấn đông đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần trên;     
- Lưu VT, TTVH.                                       

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Kim Anh 
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