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V/v chuẩn bị nội dung tham gia  

Diễn đàn phát triển kinh tế miền Trung 

 

Hà Tĩnh, ngày  02 tháng 7 năm 2019 

 

 

 Kính gửi: 

- Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh; 

  - Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch.  

                                       

Thực hiện Công văn số 3543/UBND-TH ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc chuẩn bị các nội dung tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế miền Trung 

“Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải Trung Bộ” dự kiến vào đầu tháng 8/2019 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định (có kế hoạch tổ chức Diễn đàn kèm theo), Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị: 

1. Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh giới thiệu 10 nhà đầu tư và doanh nghiệp du 

lịch tiêu biểu tham gia Diễn đàn; 

2. Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch cung cấp hình ảnh, 

phim phóng sự, các ấn phẩm, tài liệu quảng bá du lịch. 

Danh sách giới thiệu và các ấn phẩm gửi về trước ngày 03/7/2019 để Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đúng tiến độ. 

Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

  Gửi bản giấy + điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Lê Trần Sáng 
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