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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở với    

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt 

động phối hợp năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên trách hoạt động phối hợp của các cơ 

quan Đảng, ngành, đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Công an tỉnh, Trại giam Xuân Hà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông 

dân tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn 

học Nghệ thuật tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các phòng chuyên 

môn thuộc Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và      

Gia đình; 

- Đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 

Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh; 

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

(đến dự và đưa tin). 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 7h30 ngày 19/01/2018 (Thứ 6).  

Địa điểm:  Hội trường số 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 18, Đại lộ 

Xô viết Nghệ Tĩnh, 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: GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần mời; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT-TH. 

 

Đã ký 

 Bùi Xuân Thập 
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