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GIẤY MỜI 

Họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch  

năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; 

bàn công tác quản lý, khai thác tổng thể KDT Chùa Hương Tích 
 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch năm 

2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021; nghe báo cáo Đề án quản 

lý, khai tổng thể Khu di tích Chùa Hương Tích. 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, ngày 15/4/2021 (sáng thứ 5). 

2. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh (Phòng họp xem tại bản điện tử). 

Chương trình cụ thể như sau: 

* Từ 7h30 đến 9h00: Họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ về 

phát triển du lịch năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Phát triển du lịch tỉnh (mời chủ trì); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh (theo Quyết định 

số 582/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh, Chương trình truyền hình Văn hóa Hà Tĩnh dự và đưa tin. 

* Từ 9h00 đến 11h30: Nghe báo cáo Đề án quản lý, khai tổng thể Khu di 

tích Chùa Hương Tích. 

 Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì); 

- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; 

- Đại diện lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn liên quan của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Ban Thực hiện dự án GMS (giao Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tin mời). 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban chuyên môn huyện Can 

Lộc, BQL Khu di tích Chùa Hương tích (giao UBND huyện Can Lộc tin mời); 

3. Phân công nhiệm vụ: 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung, tài liệu phục 

vụ cuộc họp về phát triển du lịch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2021. 



- Giao UBND huyện Can Lộc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc 

họp nghe báo cáo Đề án quản lý, khai tổng thể Khu di tích Chùa Hương Tích. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng thành phần 

và thời gian nêu trên./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- Các thành phần mời dự họp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 
- Trung tâm CB - TH; 

 - Lưu: VT, VX.    
             
 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ VĂN PHÒNG  
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