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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10  năm 2017 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức tập huấn phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật và công tác 

pháp chế. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tư Pháp; 

- Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các phòng 

chuyên môn; đại diện Lãnh đạo đơn vị, đại diện Phòng Hành chính – Tổng hợp 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (lập 

danh sách học viên tham gia tập huấn). 

- Cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- Cán bộ văn hóa – xã hội của 262 xã, phường, thị trấn (nhờ Phòng Văn hóa 

– Thông tin các huyện, thị xã, thành phố mời); 

- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài PT – TH tỉnh, Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh 

(đến dự và đưa tin). 

Thời gian: 2 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 31/10/2017. 

Địa điểm: Hội trường khách sạn Sailing Tower, số 02, đại lộ Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh. 

Giảng viên: Tiến sĩ Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ 

VHTTDL; Thạc sĩ Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở VHTTDL. 

Nhân được Giấy mời đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự về 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Tổ chức Cán bộ) số 18, đại lộ Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh và qua địa chỉ email lienvo.ht@gmail.com 

trước ngày 27/10/2017 để tổng hợp. 

Kính mong quý đại biểu sắp xếp công việc, tham dự đúng thành phần và 

thời gian./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần mời; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

Đã ký 

 

 

Bùi Xuân Thập 
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