
No'i nl,ân: 
- Nhir trén; 

- Luu: VT, VH. 

U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

THI  XA CU'A  LO Dc 1p — Tir do — Hinh phiic  

So: /UBND-VHTT Cz'ra Lô, ngày tháng 4 näm 2022 
V/v phi hç p t chirc Hi ngh lien kt, 

hç p tác phát triên du ljch nãm 2022 

KInhgüi: 
- Phông Kinh tê tht xã, 
- Trung tam Van hóa The thao và Truyên thông. 

Thirc hin k hoch s 437/KH-SDL ngày 06/4/2022 cüa Sc Du ljch tinh 
Ngh An v vic ph& hçp t6 chüc Hi nghj lien k&, hçip tác phát trin du ljch 
giia thành ph Vinh, tht xä Cira Là và huyn Nam Dan; Cong van so 
1855/UBND-VHTT ngày 19/4/2022 cüa Uy ban nhân dan thành ph Vinh v 
vic phi hçip chun bj các diu kin t ch(rc Hi ngh lien kt, hçip tác phát 
trin du ljch näm 2022. UBND thj xã Cira Là giao Phông Kinh tê; Trung tam 
Van boa Th thao và Truyn thông chun bj mt s ni dung, cii th nhu sau: 

1. Phông Kinh tê: Lien h vâi các co s san xut, kinh doanh các san 
phm dc tru'ng Cira Là (uu tiên các san phm OCOP) chun bt 5 den 7 san 
phm trung bay ti Hi ngh lien kt, hçip tác 3 dta  phuo'ng. 

2. Trung tam Van hóa The thao và Truyn thông 
- Chun bj các tp gp, ti roi, tn phm quáng bá v du itch  Cira Lô d 

tnmg bay ti Hi nghj. 
- Ch9n 02 tit miic van ngh tiêu biu gii thiu v dc trixng van hóa 

Cira Là (trong do có mt tit mvc  tp ca) d biu din tai  Hi nghj. 
Yêu cu các dcm vj chu.n bj chu dáo các ni dung nêu trên d tham gia 

Hi nghj vào inc 1 4h ngày 06/5/2022 tui Khách san  Giao t, thành ph Vinh./.j— 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU T!CH 

Hoàng Van PhIic 
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