
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: ..18184. /GM-SVHTTDL Hà Tĩnh, ngày 3    tháng 11 năm 2017 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 11 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

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

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa – Xã hội 

HĐND tỉnh; 

- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối 

doanh nghiệp tỉnh; 

- Thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” tỉnh; 

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

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

và Gia đình; 

- Đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Văn hóa – Thông tin của các huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Các tác giả có tham luận trình bày tại Tọa đàm; 

- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh, Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh 

đến dự và đưa tin. 

Thời gian: 1 buổi bắt đầu từ 7h30’ ngày 8 tháng 11 năm 2017 (Thứ 4). 

Địa điểm: Tại 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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