
              UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số:        /SKHĐT-TTXT               Bình Định, ngày          tháng 02 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 (Vietnam Airlines) 

 

 
Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện 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, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 

có văn bản số 15/CNVN-UIH ngày 12/02/2023 của về việc triển khai giá vé máy 

bay ưu đãi. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chuyển tiếp văn bản nói trên đến các Sở, ban, 
ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 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 theo nội dung văn bản đính kèm để các cơ quan nghiên cứu, triển 

khai và làm việc trực tiếp với Vietnam Airlines về giá vé ưu đãi này./. 

 

   GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- VP UBND tỉnh; 
- PGĐ Sở T.H.Trung; 
- Lưu VT, TTXT (ML) 

            Nguyễn Thành Hải 
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