
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:          /GM-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2022 
 
 

GIẤY MỜI 
 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị chuyên đề về các nội 
dung: 

 (1) Tình hình quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích; thảo 

luận dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 
hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

 (2) Tình hình thực hiện công tác quản lý và thi hành pháp luật trong hoạt 
động quảng cáo ngoài trời; thảo luận Dự thảo Quy định quản lý hoạt động tuyên 

truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh. 

 1. Thành phần: 

 - Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch chủ trì và các đồng chí Phó Giám đốc Sở; 

- Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đại diện các phòng thuộc Sở: Văn phòng, Thanh tra, Quản lý văn hóa 
(lãnh đạo và chuyên viên theo dõi); 

- Lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ 

đối với nội dung 1. 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi lĩnh vực di tích, quảng cáo 

của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00’, ngày 18 tháng 8 năm 2022 (sáng thứ 5). 

3. Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 105 Hùng 
Vương, TP. Quảng Ngãi). 

4. Chuẩn bị nội dung:  

- Đề nghị đại biểu nghiên cứu các dự thảo quyết định của UBND tỉnh kèm 

theo để có ý kiến trao đổi, bàn bạc, thống nhất tại Hội nghị. 

- Giao Văn phòng, Phòng Quản lý Văn hóa Sở chuẩn bị tài liệu và các 

điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị. 

Trân trọng kính mời quý vị đại biểu tham dự để Hội nghị đạt kết quả./. 

Nơi nhận:      
- Như thành phần;   
- Lưu: VT, QLVH. 

 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Tiến Dũng 
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