
 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /VP-THNC Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

V/v tổ chức Đại hội Hiệp hội 

 Du lịch tỉnh Lạng Sơn khóa IV,  

nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 

Kính gửi: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 748-CV/TU, ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông và Phó Chủ tịch 

Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn; sau khi xem xét hồ sơ thủ tục hành chính đề 

nghị cho phép tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hiệp Hội Du 

lịch tỉnh Lạng Sơn và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 309/TTr-SNV ngày 

23/6/2022 về việc cho phép Hiệp Hội Du lịch tỉnh tổ chức Đại hội khóa IV, 

nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho Hiệp Hội Du lịch tỉnh tổ chức Đại hội Hiệp Hội Du lịch 

tỉnh Lạng Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; yêu cầu Hiệp Hội Du lịch tỉnh: 

- Thực hiện đúng các nội dung trong hồ sơ thủ tục hành chính báo cáo tổ 

chức Đại hội, đồng thời chủ động xây dựng phương án tổ chức Đại hội linh hoạt, 

phù hợp với điều kiện thực tế, điều chỉnh quy mô Đại hội (nếu cần thiết). 

- Chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc Đại hội, Hiệp hội Du lịch tỉnh báo 

cáo kết quả tổ chức Đại hội về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

2. Nhất trí giới thiệu Ông Hoàng Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu giữ 

chức danh Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 

(kiêm nhiệm). 

Đối với các chức danh còn lại, trên cơ sở Đề án nhân sự đã xây dựng, 

Hiệp hội Du lịch tỉnh thực hiện bầu cử tại Đại hội theo quy định tại Điều lệ Hội. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: Nội vụ, VHTT&DL; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KGVX, TT TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, THNC(TPT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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