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GIẤY MỜI 

Dự họp Tổng kết công tác văn hóa- thông tin năm 2019 và ký kết công tác 

thi đua văn hóa- thông tin và Đài Truyền thanh cơ sở năm 2020 
 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa - thông tin năm 

2019 và ký kết công tác thi đua văn hóa - thông tin và Đài Truyền thanh cơ sở 

năm 2020. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trân trọng kính mời các đồng 

chí đến tham dự cuộc họp. 

1. Thành phần:  

- Công chức Văn hóa - Xã hội, chuyên trách Đài Truyền thanh, du lịch, 

thể dục thể thao, gia đình, công nghệ thông tin các xã, phường. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 20 tháng 02 năm 2020 (thứ năm). 

3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

thành phố, số 08 Tô Hiến Thành. 

4. Đề nghị UBND các xã, phường: Báo cáo danh sách cán bộ phụ trách 

Đài Truyền thanh cơ sở theo phân công mới tại cuộc họp tổng kết năm 2019 để 

Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi thực hiện nhiệm vụ 

hoạt động Đài Truyền thanh năm 2020. 

5. Công tác chuẩn bị: 

Giao bộ phận hành chính- tổng hợp, thể thao, kế toán chuẩn bị nội dung 

Hội nghị tổng kết. 

Rất mong sự có mặt đầy đủ của các đồng chí./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Công chức, nhân viên ( thực hiện); 

- Lưu: VT, Trâm. 

 TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 Đinh Văn Cường 
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