
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  5064   /VP-NC Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2019 

V/v tổ chức Hội thảo với Đoàn công 
tác Trường Kỹ nghệ quốc gia và Hiệp 
hội Công viên thiên nhiên các vùng 

của Pháp tại tỉnh 

 

 
           Kính gửi:  

- Các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ; 
- UBND các huyện: Bắc Sơn, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng.

 

Sau khi xem xét Công văn số 819/SNgV-HTQT ngày 04/12/2019 của Sở 
Ngoại vụ về việc tổ chức Hội thảo về đề xuất dự án hợp tác quốc tế với Đoàn công 
tác Trường Kỹ nghệ quốc gia và Hiệp hội Công viên thiên nhiên các vùng của 
Pháp (sau đây gọi tắt là Đoàn công tác), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 
Phát triển Du lịch tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội 
dung để tổ chức Hội thảo với Đoàn công tác; gửi Giấy mời đại diện lãnh đạo các 
cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp 
trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, quản lý du 
lịch, đào tạo nhân lực, hướng dẫn viên du lịch, chuyên gia tư vấn về du lịch đến 
tham dự Hội thảo và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đưa Đoàn đi khảo sát theo 
Chương trình. 

2. Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối kết nối với Đoàn công tác; phối hợp với 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức chương trình 
Hội thảo; chịu trách nhiệm chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần, phiên dịch và các 
điều kiện cần thiết khác; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Đoàn 
công tác đi khảo sát; bố trí hậu cần cho Đoàn công tác trong thời gian làm việc tại 
tỉnh; kết thúc chương trình, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

3. UBND các huyện: Bắc Sơn, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng phối hợp với 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Ngoại vụ bố trí địa điểm Đoàn công tác 
đến khảo sát, kết hợp giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa 
phương và xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.   

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- CA tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường
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