ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 412 /GM-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Họp xem xét dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ” thành phố Lạng Sơn
đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án “Phát triển sản phẩm
du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2022”
Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét dự thảo 02 Đề án thuộc lĩnh
vực bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, sản phẩm du lịch, cụ thể như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế
hoạch và Đầu tư; Ngoại vụ; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Thông tin và Truyền
thông; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao
Lộc, Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn;
- Đại diện Phòng chuyên môn có liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Do Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời).
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00’, ngày 26/12/2018 (thứ Tư).
3. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.
4. Nội dung: Xem xét dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn
hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ” thành phố Lạng Sơn
đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Phát triển sản phẩm du lịch tâm
linh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2022.
5. Phân công nhiệm vụ
- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan chuẩn bị các tài liệu, in ấn phục vụ cuộc họp.
- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến thảo luận.
(Gửi kèm theo dự thảo Đề án Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2017 - 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo qua eOffice).
Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
Các phòng: KGVX, TH, HC-QT, THCB;
- Lưu: VT, KGVX (LHH).
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