
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         /TB-UBND Hoài Nhơn, ngày        tháng 6  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn năm 2022 

 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Định; thực hiện Kết luận số 79-

KL/TU ngày 06/01/2022 của Thị ủy Hoài Nhơn về Kết luận Hội nghị Ban 

Thường vụ Thị ủy (phiên họp chuyên đề ngày 06 tháng 01 năm 2022). 

UBND thị xã Hoài Nhơn đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 

17/6/2022 về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn năm 

2022, với chủ đề: “Thị xã Hoài Nhơn – Hợp tác đầu tư và phát triển”, bắt 

đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/6/2022, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã 

Hoài Nhơn, số 20 đường Đô Đốc Lộc, phường Bồng Sơn, với sự tham dự của 

các hiệp hội thương mại, doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, chuyên 

gia kinh tế; đại biểu đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các 

sở ban ngành tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh... 

Để Hội nghị diễn ra trang trọng, thành công tốt đẹp theo Kế hoạch; 

UBND thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị toàn thể cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Trung ương, tỉnh đóng trên địa 

bàn thị xã; các phòng ban thị xã; các phường, xã... tiếp tục phát huy truyền thống 

hiếu khách, tiếp đón khách với tinh thần trân trọng, lịch sự, chu đáo, tận tình... 

của người Hoài Nhơn; thể hiện nếp sống văn minh đô thị, ăn mặc gọn gàng, lịch 

sự với trang phục dự Hội nghị như sau: 

a) Nam mặc áo sơ mi trắng, đeo ca ra vát, quần tây. 

b) Nữ mặc bộ áo dài truyền thống. 

 Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị; tổ chức, cá 

nhân biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                              

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PTC UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã; 

- Các phòng ban thị xã; 

- Đảng ủy, UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT.                                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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