
    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: 314 /SVHTTDL-QLDL 

V/v phối hợp kiểm tra hoạt động các khu, 

điểm du lịch năm 2021. 

     Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 03 năm 2021    

                   

              

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 26/3/2021 của Đoàn kiểm tra 

các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, nhằm phục vụ tốt 

công tác kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp thực hiện một số 

nội dung sau:  

- Thông báo kế hoạch, thời gian, nội dung, thành phần làm việc tới các đơn 

vị, đối tượng kiểm tra để phối hợp và chuẩn bị hồ sơ, báo cáo bằng văn bản về 

công tác quản lý hoạt động khu điểm du lịch gửi cho đoàn kiểm tra khi Đoàn 

đến làm việc (có Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra, Kế hoạch, lịch kiểm tra 

kèm theo). 

- Chỉ đạo Phòng văn hóa - Thông tin, công chức văn hóa xã phường, thị trấn 

và các bộ phận có liên quan cùng tham gia phối hợp với Đoàn kiểm tra trong thời 

gian kiểm tra tại địa phương. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các địa phương./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLDL; 

- Gửi: Bản giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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