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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam 

đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Công văn số 2048/BVHTTDL-VP ngày 18/6/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chiến 

lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du 

lịch giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham 

dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Ngoại vụ, Giáo 

dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Dân 

tộc, Văn phòng UBND tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội 

Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Di sản văn hóa tỉnh. 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời). 

2. Thời gian: từ 8 giờ 00, ngày 29/6/2021 (thứ Ba). 

3. Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Nội dung: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị xin ý 

kiến góp ý 02  dự thảo Chiến lược văn hóa  Việt Nam đến năm 2030 và Chương 

trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hệ với Ban Tổ chức Hội nghị, tiếp 

nhâṇ tài liệu, chương trình Hội nghị, in đủ số lượng phát cho các thành phần dự 

họp; dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh; gửi tài liệu cho Văn phòng 

UBND tỉnh trước ngày 25/6/2021. Mời các thành phần dự Hội nghị theo phân 

công. 

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) phối hợp với 

Viễn thông Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho Hội nghị, chuẩn bị máy 

tính, cập nhật tài liệu để phục vụ các đại biểu dự họp.  
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Lưu ý: các đại biểu đi đúng thành phần được mời, thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự hop̣./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT (đưa tin); 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng  

  CM, HC-QT, TH-CB;             

- Lưu: VT, KGVX (NNK).                                                                                                         

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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