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GIẤY MỜI 
Họp tổng kết các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và  

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn Xuân Kỷ Hợi năm 2019;  
họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh 

 

 Thực hiện chương trình công tác tháng 3/2019, đồng chí Dương Xuân 
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tổng kết các hoạt động mừng 
Đảng, mừng Xuân năm 2019 (bao gồm Lễ hội hoa Đào 2019; Tuần Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng Kỷ Hợi năm 2019; họp 
Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, cụ thể như sau: 

 I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN NĂM 2019 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì; 

- Thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc theo các Quyết định 
của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 18/12/2018; 
Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng (do Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch mời). 

2. Nội dung: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động 
mừng Đảng, mừng Xuân; Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III và Tuần Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Lạng Sơn Xuân Hỷ Hợi năm 2019. 

3. Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 13/3/2019 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

 II. HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh (Quyết định số 1695/QĐ-
UBND ngày 13/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh);  

- Đại diện Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn về du lịch của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời); 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 13/3/2019 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 
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4. Nội dung: Đánh giá tình hình phát triển du lịch, kết quả hoạt động của 
Ban Chỉ đạo trong năm 2018; một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong 
năm 2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết các hoạt động mừng Đảng, mừng 
Xuân; Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn 
Xuân Hỷ Hợi năm 2019; gửi các thành phần dự họp, UBND tỉnh trước ngày 
11/3/2019; chuẩn bị Báo cáo tóm tắt, các tài liệu liên quan; in ấn, phát đủ cho 
đại biểu dự họp; 

- Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình phát triển du lịch tỉnh, hoạt động của 
Ban Chỉ đạo năm 2018; công tác xúc tiến du lịch năm 2018; rà soát những 
nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 2018 theo các chương trình, kế hoạch của 
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; một số nội dung tham mưu, đề xuất, kiến nghị. 

2. Các thành viên dự họp 

- Chuẩn bị ý kiến tại cuộc họp tổng kết hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 
2019; 

- Nghiên cứu trước dự thảo: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của 
Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019; 
(2) Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 
2019; 

- Rà soát kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại: (1) Kế hoạch số 
08/KH-BCĐ ngày 15/01/2018 của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, (2) Kế 
hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 
ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, (3) Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 26/02/2018 về 
tập trung phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2018 - 2020. 

Chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 

(Gửi kèm theo các tài liệu nêu trên qua eOffice).  
Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, HC-QT, TH-CB; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT (đưa tin);  
- Lưu: VT, KGVX(LHH).                                       

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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