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Số: 186/GM-UBND Lạng Sơn, ngày 31  tháng 5 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự làm việc, kiểm tra về tình hình phát triển du lịch huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm 
tra tình hình phát triển du lịch huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Thành phần Đoàn 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài 
nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Khoa 
học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh. 

- Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan của UBND huyện Hữu 
Lũng; đại diện một số tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh du lịch tại xã Hữu 
Liên (do UBND huyện Hữu Lũng mời). 

2. Nội dung: Kiểm tra thực địa tình hình đầu tư và kinh doanh du lịch tại 
xã Hữu Liên; nghe báo cáo về tình hình phát triển du lịch của huyện Hữu Lũng.  

3. Phương thức: Kiểm tra thực địa một số mô hình du lịch tại xã Hữu 
Liên; nghe báo cáo về tình hình phát triển du lịch huyện Hữu Lũng tại Hội 
trường trụ sở UBND xã Hữu Liên (do UBND huyện Hữu Lũng bố trí, chuẩn bị). 

4. Thời gian: 08 giờ 00', ngày 04/6/2019 (thứ Ba). 

5. Tổ chức thực hiện 

- Thành phần Đoàn của tỉnh: Chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao; tập trung tại trụ sở UBND tỉnh, đúng 06 giờ 30' xuất phát 
đi đến UBND xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng (Các đơn vị tự túc phương tiện). 

- UBND huyện Hữu Lũng chuẩn bị các tài liệu, báo cáo về tình hình phát 
triển du lịch của huyện Hữu Lũng. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần Đoàn kiểm tra;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH).    

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 
Phạm Hùng Trường 
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 
(Kèm theo Giấy mời số 186  /GM-UBND ngày 31  /5/2019 của UBND tỉnh) 

 

TT Nội dung Thời gian  

1 Kiểm tra, khảo sát Làng du lịch cộng 
đồng Hữu Liên 

08h00 – 09h00  

2 Kiểm tra, khảo sát dự án đầu tư du lịch 
tại xã Hữu Liên 

09h00 – 09h 30  

3 Kiểm tra, khảo sát tại cánh đồng Đồng 
Lân 

09h30 – 10h30 (Nếu thời tiết bảo 
đảm thực hiện 
khảo sát thực địa) 

4 Làm việc tại trụ sở UBND xã Hữu Liên 10h30 – 11h30  

 Kết thúc chương trình. Đoàn kiểm tra 
hoạt động trải nghiệm và dùng cơm 
trưa tại Nhà sàn du lịch cộng đồng Hữu 
Liên 
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