
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 998 /SVHTTDL-DL 

V/v triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày 

Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018. 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng  10 năm 2018    

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Thực hiện Công văn số 5788/UBND-KT1 ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh 

về triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch Tổ chức tọa đàm về Giải 

pháp phát triển du lịch, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch giữa 2 khối công 

tư với các nội dung như sau: 

- Thời gian tổ chức: từ 7h30 -11h30 ngày 13/10/2018 (thứ 7); 

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Ngân Hà, TP Hà Tĩnh; 

- Nội dung: Tạo cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và đưa ra những giải pháp 

tích cực, thiết thực và có hiệu quả trong công tác phát triển du lịch, tăng cường 

tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch giữa 2 khối công tư. 

(có Kế hoạch, chương trình kèm theo)  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo UBND tỉnh biết để tham dự 

và chỉ đạo./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL; 

- Gửi: VB giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 Lê Trần Sáng 
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