UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 152 /GM - SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 6 tháng 9 năm 2018

GIẤY MỜI
Dự họp xét duyệt xếp hạng di tích Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp xét duyệt xếp hạng di tích
Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đợt 1, năm 2018
1. Thành phần trân trọng kính mời:
Ký bởi: Sở Văn
- Đồng chí Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hóa - Thể
Chủ tịch Hội đồng ( Mời chủ trì);
thao và Du
- Các thành viên Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp
lịch
Email:
tỉnh theo Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của
sovanhoa_ttd UBND tỉnh Hà Tĩnh;
l@hatinh.gov.
- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành
vn
Cơ quan: Tỉnh phố và các xã có di tích được xét duyệt xếp hạng (có di tích kèm theo);
Hà Tĩnh
- Các tác giả được phân công lập hồ sơ;
Thời gian ký:
- Đại diện chủ sở hữu di tích được xét duyệt xếp hạng (Nhờ phòng Văn hóa
06.09.2018
15:08:07
Thông tin các huyện thị xã, thành phố có di tích và các tác giả mời hộ);
2. Thời gian: 01 ngày bắt đầu từ 7 giờ30 ngày 12/9/2018 (Thứ 4);
3. Địa điểm: Hội trường số 1, Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
số 18 Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh;
Giao phòng Quản lý di sản chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ cuộc họp.
(Lưu ý: Các tác giả lập hồ sơ gửi bản tóm tắt lý lịch di tích trong ½ trang
giấy A4 và 3-5 ảnh tiêu biểu về phòng quản lý di sản theo địa chỉ:
tunglinhvhtt@gmail.com hoặc vodinhthi.bt@gmail.com trước ngày 10/9/2018
để làm trình chiếu).
Kính mời các đồng chí, các đại biểu tham gia cuộc họp đúng thành phần
và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Như thành phần mời;
PHÓ GIÁM ĐỐC
Giám đốc, các P.Giám đốc Sở;
Phòng KH-TC, Văn phòng;
Bảo tàng tỉnh, các BQL di tích: Nguyễn Du,
Trần Phú, Hà Huy Tập;
- Lưu VT, DSVH;
- Gửi VB giấy + điện tử.
-

Đã ký

Nguyễn Cảnh Thụy

