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GIẤY MỜI 
Họp thông qua Dự thảo Đề cương Đề án “Phát triển du lịch huyện Chi 

Lăng, giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 
 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về 
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch số 63-KH/BTV 
ngày 06/02/2018 của ban Thường vụ huyện ủy Chi Lăng về thực hiện Chương 
trình hành động số 74-CTr/TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển 
du lịch Việt Nam thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Phát triển du lịch huyện 
Chi Lăng, giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Để hoàn thiện các nội dung của Đề án. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 
trân trọng kính mời các thành phần dự họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; 

- Phòng Nghiệp vụ du lịch; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch trực 
thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lãnh đạo các phòng: Văn hóa và Thông tin; Tài chính - Kế hoạch; Tài 
nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Ban quản lý di tích lịch sử và danh thắng huyện Chi Lăng; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Lạng Sơn; 

- Bà Đường Thị Thu Lan, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2018. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện 
Chi Lăng. 

    4. Nội dung: Họp thông qua Dự thảo Đề cương Đề án “Phát triển du lịch 
huyện Chi Lăng, giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

5. Nội dung chuẩn bị: 



Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung Dự thảo Đề cương Đề án “Phát 
triển du lịch huyện Chi Lăng, giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa 
điểm trên./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VHTT (16b). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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