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GIẤY MỜI 

Làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương 

 khảo sát về du lịch cộng đồng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

 
 
 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Văn phòng Điều phối Nông 

thôn mới Trung ương khảo sát về du lịch cộng đồng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh (Theo Văn bản số 747/KH-VPĐP ngày 04/11/2021 của Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới tỉnh). 

Thành phần: 

* Ở huyện, kính mời: 

- Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới huyện; 

- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Quyền Chủ tịch UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, đơn vị: Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (dự và đưa tin).  

* Ở  xã Xuân Viên, kính mời: 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các thành phần liên quan; 

- Đại diện Mô hình du lịch cộng đồng Đức Đường. 

(Thành phần ở xã và đại diện mô hình giao UBND xã tin mời) 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu tư 14h ngày 07/11/2021. 

Địa điểm: Tại Mô hình du lịch cộng đồng Đức Đường, xã Xuân Viên. 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị liên quan 

chuẩn bị báo cáo chung về thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch 

huyện Nghi Xuân và các kiến nghị đề xuất báo cáo tại buổi làm việc. 

- Văn phòng Nông thôn mới huyện chủ trì phối hợp UBND xã Xuân Viên, 

Chủ mô hình du lịch Đức Đường hoàn thiện báo cáo về thực trạng, nhiệm vụ, 

giải pháp xây dựng mô hình du lịch cộng đồng và các kiến nghị đề xuất báo cáo 

tại buổi làm việc; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện phục 

vụ buổi làm việc. 



Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm quy định; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ y tế và các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- VP Nông thôn mới (để chuẩn bị); 
- UBND xã Xuân Viên (để phối hợp); 

- Lưu: VT, NTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Đinh Hữu Thắng 
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