
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:             /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày      tháng      năm 2023 

V/v triển khai nội dung chương 
trình hợp tác giữa UBND tỉnh Bình 
Định và Tổng Công ty hàng không 

Việt Nam (Vietnem Airlines) 

 

 
 

Kính gửi:  
 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 
 - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Căn cứ nội dung Bản ghi nhớ về chương trình hợp tác tác giữa UBND 
tỉnh Bình Định và Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giai 
đoạn 2022 – 2026; Văn bản số 15/CNVN-UIH ngày 12/02/2023 của Tổng 
Công ty Hàng không Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn về việc triển khai giá vé 
máy bay ưu đãi; 

Thực hiện Văn bản số 323/SKHĐT-TTXT ngày 20/02/2023 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc triển khai nội dung chương trình hợp 
tác giữa UBND tỉnh Bình Định và Tổng Công ty hàng không Việt Nam 
(Vietnem Airlines). Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như sau: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường triển khai các nội dung về chương trình vé máy bay 
ưu đãi của Vietnam Airlines dành cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa 
bàn tỉnh (cụ thể nội dung theo các văn bản đính kèm). 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Phạm Văn Chung 
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