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S: 9/UBND-VH 

Vv tham gia Hi nghj xüc tin, quáng bá du ljch ti 

Hi chçr Du ljch qu6c t VITM Ha Ni 2022 

Ci'a Lô, ngàyLc7.tháng 3 nàm 2022 

Kinh gi:ri: 

- Các phàng, ban, dan vj lien quan, 

- Các dan vi kinh doanh du lich. 

Uy ban nhân dan thj xâ Cüa Là nhn duçc Cong van s& 344/SDL-QLLH ngày 

17 tháng 3 nam 2022 cüa S Du ljch Nghê An v vic tham gia Hi nghj xijc tiên, 

quãng bá du lch 3 dja phuong 1 dim dn tti Ha Ni näm 2022. Th?ii gian t chüc bt 

du tr 9h sang ngày 31/3/2022 tti Trung tam hi nghj Cong doàn, So 01 Yet Kiêu, 

Qun Hoàn Kiêm, Ha Ni. 

D giOi thiu, quâng bá hInh ãnh và các san phm dc trung cüa Cüa Là thu hut 

khách tth 'ai vii do thj du ljch bin sau th?yi gian dài ãnh hiRing cüa dai dich Covid - 

19, UBND thj xã Cüa Là yeu cu các phàng, ban, dan vj lien quan và các don vj kinh 

doanh du ljch th%rc hin mt s ni dung sau: 

1. Phông Van hoá vã Thông tin 

- Chü tn kt ni cong vic và kim tra, don dc các dan v lien quan triên khai 

các ni dung cong vic duçc phân cong d tham gia Hi nghj. 

- Tham miru Quyêt djnh thành 1p doàn tham gia Hi nghj. 

- K& ni các doanh nghip dang k, tham gia Hi nghj dam bão dung k hoch. 

2. Phông Kinh tê 

- Lira ch9n các co s& có san phm OCOP (3-5 san phm) dé ket nôi vâi Ban to 

chüc ( S Du ljch) tham gia trung bay, gith thiu tii Hi nghj. 

3. Trung tam VH-TT&TT 

- Chju trách nhim ltp d%r trü kinh phi và chuAn bj các diu kin d b tn kinh phi phiic 

vi1 don cüa N xã tham gia HQi nghj: n phm, can b, các diu kin tham gia H)i nghj. 

- Lam slide gith thiu quâng bá du ljch Cira Là, trong do chü trçng các net mth trong 

t chüc L hi du ljch näm 2022 và bé trI nguà'i thuyt trmnh tti Hi ng. 



Nci nhân: 

- Nhtr trên; 

- TT Thj u), fl HDND thi xã (b/c); 

- Các PCT UBND thj xã; 

- Luu: VT,VH 
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4. Các do'n vj kinh doanh du ljch 
- Däng k tham gia các boat dQng  tai  sr kin và chuk bj các n phm, chuang 

trInh, hçip dng d tnrng bay, giói thiu, giao djch tai  không gian hi nghj. Ban t 

chirc sê b trI bàn tnmg bay và b tn xe di chung cüng doàn. 

- Chun bi các chucrng trInh, dich vu khuyn mai,  giãm giá (Voucher) và các 

phn qua tng d tham gia chucmg trInh rut thäm may mn (Lucky Draw) do Ban t 

chirc b trI. 

- Chun b cac san ph.m OCOP cUa co sâ, ngi±i giâi thiu d tham gia tnrng 

bay, quáng bá tai  Hi nghj. 

Däng k tham gia doàn, các n phm, san phm, chixcmg trinh khuyn gui v 

UBND thj xà Cüa Lô (qua d!c Nguyn Th Scm — Phó phông Van hóa — Thông tin, 

din thoai 0912363707) tmc ngày 28/3/2022 d tng hçip gri Ban t chIrc. 

Nhn dixçic Cong van nay, yêu c.0 Thu trtthng các phàng, ban, &Yn vj lien quan và 

các don vi kinh doanh du lich nghiêm tüc trin kbai thirc hin./. 

TM.1JY BAN NEIAN DAN 
T.CHU TICH 

HUT!CH 
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