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GIẤY MỜI

Thực hiện kế hoạch năm 2018, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố tổ chức Lễ phát động
“Tuyên truyền đạo đức lối sống gia đình” nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.
Ký bởi: Sở Văn Thành phần, trân trọng kính mời:
hóa - Thể thao - Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh;
và Du lịch
- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa – Xã hội
Email:
HĐND tỉnh, Trưởng và Phó ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, thành viên Ban
sovanhoa_ttdl@
hatinh.gov.vn
chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn
Cơ quan: Tỉnh
Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh –
Hà Tĩnh
Thời gian ký:Truyền hình tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc
09.03.2018
10:28:53 +07:00
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đại diện Thành ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các cơ quan, đơn vị của
thành phố Hà Tĩnh, Công an thành phố, lãnh đạo UBND và cán bộ văn hóa – xã
hội các xã, phường thuộc thành phố (nhờ Phòng Văn hóa - Thông tin tin
mời hộ);
- Trưởng ban chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thị xã, thành phố, Phòng
Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn
hóa Hà Tĩnh đến dự và đưa tin.
Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 07h30’ ngày 13/3/2018 (Thứ 3)
Địa điểm: Tại vườn hoa Lý Tự Trọng, đường Phan Đình Phùng, thành phố
Hà Tĩnh.
Kính mong quý đại biểu cùng các đồng chí sắp xếp công việc, tham dự
đúng thành phần và thời gian./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Chánh, Phó Văn phòng Sở;
- Lưu: VT-TH.
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