
CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

UY BAN NHAN DAN 
TH! XA CIYA LO 

Sé: /UBND-VH 
V/v chun bj ni dung lam vic vOi Uy 

ban Van hóa, Giáo dc Quôc hi 

Ci'a Lô, rigày tháng 12 nãm 2021 

KInh gi:ri: 
- Van phông HDND- UBND thj xã; 
- Phông Van hóa Thông tin thj xã; 
- Trung tam Van hóa th thao và Truyn thông thj xa. 

Thuc hiên Cong van so 360/UBVHGD15 ngày 02/12/202 1 cüa Uy ban Van 

hóa, Giáo dic Quc hi khóa XV v vic kháo sat tInh hInh triên khai các hoat  dng 

du ljch ti Ngh An. D chuân bj t& các ni dung lam vic vi Uy ban Van hóa, 

Giáo dc Quc hôi ti thi xa Ci:ra Là. UBND thj xã giao ThU truô'ng các dan vj lien 

quan trên Ca so chirc näng, thim V duccc giao phi hçip t& nhQTlg ni dung sau: 

1. Van phàng HDND-UBND thj xã: Tham mu'u ban hânh giy mOi theô 

ni dung Cong vAn s 36OIUBVHGD15 ngãy 02/12/2021 cUa Uy ban VAn hóa, 

Giáo dc Quc hi khóa XV. (Co phO to kern theo) 

2. Phông Van boa và thông tin thj xA: Tham muu UBND thj xA báo cáo 

tInh hjnh trin khai các hoat  dng du ljch trong bi cánh djch Covid -19. 

3. Trung tam VAn hóa, The thao và Truyn thông thj xA: ChU trI phi hçp 

các dan vi lien quan chu.n bj hi tri.rOng, cong tác hu cn vá các diu kin cn 

thit phc vii chuang trInh lam vic. 

Thôi gian t chüc: Bat d.0 tir 14 giO 00 ngày 11-12/12/2021 

IJa diem: Hi trLrOng tang 2 Ca quan Thj Uy Ci:ra Lô 

Yêu cu ThU truOng các phàng, dan vj lien quan nghiêm tUc t chUc thirc 

hiên./ 
N?nl,ân: 

- Nhu trén; 
- Thumg trrc Tiii Uy (b/c); 
- Chü tjch, cac PCT UBND till xã (b/c); 
- Lu'u: VT, VH.- 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TCH 

Hoàng Van Phác 



QUOC HI KHOA XV CONG HOA XA liOl CHU NGHIA VIT NAM 

UY BAN vAr 1IOA, GIAo DI,JC Doe lap - Tu do - fInh phüc 

      

SO: /UBVHGD15 
V/v kháo sat tInh hinh triên khai các 

hoat dng du lich tai Ngh An 

Ha Nôi, ngày O.L tháng 12 nàm 2021 

Inh gri: Uy ban nhân dan tinh Ngh An 

Thire hiën Chwng trinh cong tác nãm 2021, dé chuan bj ni dung phc vi 

Hi thão Du ljch nAm 2021 vài ch dê "Du 1/c/i Viêt Narn - Pliuc /zôi và p/iát 

triên trong bôi can/i môi", Thithng true Uy ban Van hóa, Giáo dc ciia Quôc hn 
tO ch''rc Doân khio sat t?.i  tinh Ngh An, ci the nhu' sau: 

I. ThOl gian: Ngáy 11-12/122021 

2. Ni dung: 

- Kháo sat tinh hinh trin khai các hoat dng du ljch eüa dja phirang trong 
bôi cánh dich Covid-19; 

- Rà soát cong tác chuân b Hôi thão Du ljch nãrn 2()2 1. 

3. fliãnh phân Doãn cong tác 

lé ph/a Doàn cong tc cua Up I,an Van hóa, Giác Juc: 

- Dông chi Nguyn Däc Vinh, Uy viên Trung uang Dang, Uy viên Uy ban 

Thwng u Quoc h, Chu nhiêrn Uy ban V.n hoa, Giao du Ti uong dotn 

- TIgt Ub Van hóa, Gião djc: Dng chI T Van Ha, Phó Chü 

n1iim Uy ban; ng chI Nguyn Th Mai Hoa, Phó Ch iihirn Uy ban; dông chi 

Trân Vit Anh, Uy vién Chuyên trách Uy ban; 

- Dai din Iành dao  Tong ci,ue Du ljch. 

- Dai diën Vu Van hóa, Giáo due, Van phOng Quôc hi. 

4. Lich trInh: 

4. 1. K/,áo sat tlnh hln/z triên k/iai các hoçzt dng a'ti ftc/i  cáa uija p/zwo'ng 
trong hi can/i d/c/i COVID-19 

- ThOi gian: 01 buôi, tr 14h30, ngày 11/12/2021 

- Dia diem: Tai tru s UBND Th xä C&a Là, tinh Ngh An 

- Thânh phin lam vie vài doãn: 

+ Dai cliOn lãnh dao Uy ban nhân dan tinh; 

-- Dai diên Doân Dai biêu Quôc hôi tinh; 



TM. UY BAN VAN HOA, GIAO DJC 

EM 

± Dai diên lAnh dao Sà Du lich; 

± Thrrng tnrc Thành üy, Hi ng nhân dan, Uy ban nhãn dan thj xã Ccra 
Là và các thánh phân khác có lien quan (do thj xã mäi); 

± Di diên doanh nghip du l4ch trén da bàn thj xã (do thj xã mdi). 

4.2. Rà sodt cong tác c/zun bj H5i tháo Du ljcli ná,n 2021 

- Thii gian: 01 buM, tir 14h00, ngày 12/12/2021 

- Da diem: Do Uy ban nhân dan tinh Ngh An bô tn 

- Thãnh phân lam vic vó'i doàn: Do Uy ban nhân diii tinh NgIi An rnn 

ThrO'ng trrc Uy ban trân trQng dê nghj Uy ban nhàn dan tinh Ngh An chi 
dao Uy ban nhân dan thj xã Cra Là và. các co quan lien quan bô tn thai gian, 
chuâri bj ni dung (xay drng bo cáo theo dé cuvng gi'/ kèm), thành phân di 
biéu và các diêu kiên bão dam dê lam viêc vái Doàn Khão sat. 

Baa cáo d nghi g'ri v Uy ban Van hóa, Giáo duo eàa Quôc hôi, so 22 

Hung Vi..rang, Ba DInh, f-là Ni tnric ngày 09/12/202 1. Chi tiêt xin lien h: 

Dng chi Thiu Dirc Dung, Chuyên vien chinh Viii Van hóa, Giáo diic, Van phông 

Quôc hi. Din tho?i: 0912142789; email: thieuducdunggmail.com). 

(Do tinh hInh dich Covid-19 diên bién ph&c tip, trdi rrQng dé nghj b trI 

thanhphan lain v[c bdo darn các quv dinh  véphông, chóng dch). 

'man tncng cam on. 

Noi nhân: 
-Nhrkinhgiri; 
- D/c Ch nhirn UB (b/c); 
- Doàn DBQH tiith Ngh An; 
- Thrng tnc Uy hRn VIIGD; 
- Luu HC, VHGD. 

E-pas: )'H-f-- 
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