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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Văn bản số 403/UBND-NL ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TTg ngày 06/01/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp góp ý dự 

thảo “Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch biển sau sự cố môi trường” 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Sở VHTT&DL: Ban Giám đốc Sở; Phòng Nghiệp vụ Du lịch; Lãnh đạo và 

các trưởng phòng của Trung tâm XTQBVHDL; 

- Thường trực Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh (nhờ Thường trực hiệp hội tin mời); 

- Đại diện lãnh đạo các trường: Đại học Hà Tĩnh; Cao đẳng Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Nguyễn Du; Trung cấp Nghề Hà Tĩnh; 

- Trưởng phòng Văn hoá, Thông tin các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, 

Thạch Hà, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh; 

- Trưởng các Ban quản lý Khu Du lịch: Thiên Cầm, Xuân Thành; 

- Đại diện các cơ sở lưu trú, một số nhà hàng ăn uống, kinh doanh vui chơi 

giải trí, ở các xã ven biển (các đơn vị thuộc Ban quản lý du lịch Xuân Thành và 

Thiên Cầm, nhờ các Ban tin mời; các cơ sở không có Ban quản lý, nhờ phòng Văn 

hoá, Thông tin tin mời); 

-  Đại diện các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh (nhờ Hiệp hội Du lịch tin mời); 

- Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Văn Đính. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 07h30, ngày 15 tháng 02 năm 2017. 

Địa điểm: Phòng họp số 02, Sở VHTTDL, số 18, Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

Nhận được Giấy mời, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, 

đúng thành phần và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, NVDL. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 Đã ký 

 Lê Trần Sáng 
 


		2017-02-14T11:15:09+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




