
        

         Kính gửi:  

      - Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,            

                                    Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo; 

      - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

   

Thực hiện chương trình công tác tháng 7 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tọa đàm về xây dựng 

danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Để chuẩn bị nội 

dung tọa đàm đạt kết quả theo yêu cầu đặt ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị một số nội dung tham luận và trình bày 

tại tọa đàm với nội dung như sau: 

1. Tham luận của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Định 

hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc công nhận danh hiệu 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

2. Tham luận của Liên đoàn Lao động tỉnh: Công nhận cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn – vướng mắc, hạn chế và các giải 

pháp khắc phục. 

3. Tham luận Sở Giáo dục – Đào tạo: Kết quả đạt được, khó khăn, vướng 

mắc và giải pháp khắc phục trong việc công nhận các “Đơn vị văn hóa” ở hệ 

thống trường học.  

4. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Lộc Hà: Kết quả xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và một số kiến nghị. 

5. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thạch Hà: Hoạt động phối hợp giữa 

Liên đoàn Lao động và Phòng Văn hóa – Thông tin trong việc triển khai xây 

dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và một số kiến nghị, giải 

pháp. 
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6. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Kỳ Anh: Một số cách làm hay trong 

việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và kiến nghị, 

giải pháp. 

7. Liên đoàn Lao động huyện Vũ Quang: Thực trạng xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và một số kiến nghị, giải pháp. 

8. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh: Công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc 

triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và một số 

kiến nghị, giải pháp. 

9. Liên đoàn Lao động huyện Hương Sơn: Hoạt động phối hợp giữa Liên 

đoàn Lao động và Phòng Văn hóa – Thông tin trong việc triển khai xây dựng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và một số kiến nghị, giải pháp. 

Riêng đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại chuẩn bị ý kiến ngắn 

gọn để trình bày tại tọa đàm. 

Bài tham luận trình bày trong khoảng 5 phút và được in trong tài liệu phục 

vụ tọa đàm. Các đơn vị, địa phương được đề nghị viết bài tham luận gửi bản 

mềm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 22/7/2019 theo hộp thư 

điện tử: nguyennga10111989@gmail.com, điện thoại: 0979560622. 

 Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm chuẩn bị bài tham luận đảm bảo 

chất lượng và thời gian yêu cầu./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ; 

- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử.                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                 Đã ký 
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