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GIẤY MỜI 
 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.  

Thành phần, trân trọng kính mời: 

-  Đồng chí Đặng Quốc Vinh, UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh;  

- Các đồng chí Trưởng ban, Phó ban Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo và công chức Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh; 

 -  Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh (đến dự và đưa tin). 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h ngày 28 tháng 02 năm 2018 (Thứ tư). 

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. 

   Đề nghị quý đại biểu dự họp đúng thành phần, thời gian quy định./. 

 
 
 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN 
- Như thành phần mời; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở, Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, VPTTBCĐ. 
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