
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:  165 /GM-SVHTTDL Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 10 năm 2018 

GIẤY MỜI 
 

Căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà tại Văn bản số 

1311/UBND-VHTT ngày 20/9/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 

tổ chức kiểm tra và họp lấy ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ 

sung cụm pano tuyên truyền tại vòng xuyến đường 70 thuộc xã Thạch Bằng, 

huyện Lộc Hà vào Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Hà Tĩnh, 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn liên quan Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

- Đại diện lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn liên quan Sở Giao thông 

vận tải, Sở Xây dựng (đề nghị quý Sở tin mời); 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các phòng chuyên môn của huyện 

Lộc Hà (đề nghị Ủy ban nhân huyện Lộc Hà tin mời). 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 15h00 ngày 04/10/2018 (thứ 5). 

Địa điểm: 

- Từ 15h00 đến 15h30: Kiểm tra thực địa tại địa điểm dự kiến xây dựng 

cụm pano tuyên truyền. 

- Từ 15h45 đến 17h30: Họp lấy ý kiến tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà (đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

Lộc Hà chuẩn bị nội dung để trình bày tại cuộc họp; phòng họp và các điều kiện 

đảm bảo phục cuộc họp). 

Nhận được Giấy mời, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đầy 

đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./. 
 

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

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP; 

- Gửi bản giấy + điện tử. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 Đã ký 

 Lê Thanh Hải 
 


		2018-10-01T16:22:40+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!




