
UBND TỈNH PHÚ YÊN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 Số:              /GM- SVHTTDL                                      Phú Yên, ngày        tháng 12  năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng Phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng  

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên 
 

Kính gửi: ..................................................................................... 

   ..................................................................................... 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 2755/KH-SVHTTDL ngày 13/11/2020 Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

1. Thời gian: Vào lúc 14h00', ngày 15 tháng 12 năm 2020 (Thứ Ba). 

2. Địa điểm: Tầng 5, Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 05 

Trần Phú, P7, TP Tuy Hòa). 

3. Thành phần:  

- Cấp tỉnh:  

+ Thường trực UBMTTQVN tỉnh.  

+ Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa -Xã 

hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

+ Thành viên BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh;  

+ Đại diện lãnh đạo: Sở Công thương; Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh;  

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc Sở.  

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí.  

- Cấp huyện, thị xã, thành phố: Đại diện lãnh đạo: UBND; Văn phòng Điều 

phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Phòng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; Phòng Văn hóa - Thông tin và cán bộ phụ trách lĩnh 

vực Phong trào. 

Trân trọng kính mời các đại biểu sắp xếp thời gian tham dự để Hội thảo diễn 

ra thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH. 

 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Hồng Thái 



 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-12-10T14:22:07+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hồng Thái<nththai-sovhttdl@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-12-10T14:32:22+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-12-10T14:32:29+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-12-10T14:32:38+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




