
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 159 /GM-SVHTTDL        Hà Tĩnh, ngày  29 tháng 9 năm 2017    

GIẤY MỜI 

 

Được sự hỗ trợ của Tổng cục du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà 

Tĩnh phối hợp với Vụ khách sạn Tổng cục Du lịch tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ bàn, buồng, lễ tân cho các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ khách du lịch cho nhân viên khách 

sạn. 

Thành phần, trân trọng kính mời đại biểu dự khai mạc: 

-  Đại diện lãnh đạo Tổng cục du lịch; 

- Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Phòng Nghiệp vụ Du lịch, đại diện Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn 

hóa – Du lịch; 

- Chủ tịch và các phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch; 

          - Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Hà Tĩnh, Bản tin Du lịch 

Hà Tĩnh (đến dự và đưa tin). 

Thời gian:  8h00  ngày 30 tháng 10 năm 2017  

Địa điểm: tại Hội trường tầng 3, khách sạn SailingTower, số 02, đại lộ Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, Tp Hà Tĩnh ( do thực hiện theo lịch của Tổng cục du lịch, nên 

tổ chức vào ngày thứ 7, mong quý vị đại biểu thông cảm). 

Kính mong quý vị đại biểu sắp xếp công việc tham dự đúng  thời gian./. 

 

Nơi nhận:                    KT. GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần mời; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, NVDL. 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

            Đã ký 

                    Lê Trần Sáng 
 

 

 


		2017-09-29T16:18:26+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




