ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 606 /GM-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 11 tháng11 năm 2021

GIẤY MỜI
Họp nghe báo cáo và soát xét các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn
hóa, thể thao và du lịch trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo và soát xét dự thảo các
Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình kỳ họp thứ 4, Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.
1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 14h00 ngày 12/11/2021 (Thứ sáu).
2. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh (phòng họp xem tại bảng thông báo).
3. Thành phần dự họp, trân trọng kính mời:
- Đ/c Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ trì);
- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa - Xã hội, Ban
Pháp chế, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở:
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Nội vụ, Tư pháp;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn liên quan
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh đến dự và đưa tin.
4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: căn cứ Văn bản số
7390/UBND-TH1 ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh để chuẩn bị nội dung theo
đúng yêu cầu; đối với nội dung chưa kịp hoàn thành hoặc có sự điều chỉnh phải
báo cáo rõ nguyên nhân và có các văn bản kèm theo.
Gửi dự thảo các Nghị quyết và tài liệu liên quan cho đồng chí Chủ trì và
trình bày tại cuộc họp; phối hợp với Trung tâm CB-TH tỉnh để đăng tải tài liệu
lên trang http://dhtn.hatinh.gov.vn trước 16h00’ ngày 10/11/2021.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị Hội trường, các điều kiện
liên quan và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm họp.
Đề nghị đại biểu khai thác tài liệu trên trang http://dhtn.hatinh.gov.vn để
nghiên cứu trước; tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định và thực
hiện tốt công tác phòng, chống dịch./.
Nơi nhận:
TL. CHỦ TỊCH
- Các thành phần mời dự họp;
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Chủ tịch UBND tỉnh;
PHÓ VĂN PHÒNG
- Phó Chủ tịch UBND Lê Ngọc Châu;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Phòng QT-TV (để bố trí);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX.

Trần Tuấn Nghĩa

