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THÔNG BÁO 

Chương trình giám sát về công tác quản lý nhà nước  

về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

 

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-HĐND-VHXH ngày 25/02/2020; Kế hoạch 

số 81/KH-HĐND-VHXH ngày 25/02/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

tỉnh về công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn từ năm 2016 đến năm 2019, 

Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, nội dung cụ thể như sau:  

I. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung:  

Theo Kế hoạch số 81/KH-HĐND-VHXH ngày 25/02/2020 của Ban Văn 

hóa- Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2016 đến năm 2019. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00, ngày 20/3/2020.  

3. Địa điểm: tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT 

Theo Quyết định số 80/QĐ-HĐND-VHXH ngày 25/02/2020 thành lập 

Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn từ năm 2016 đến năm 2019 của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị báo 

cáo in đủ theo thành phần làm việc; bố trí thành phần làm viêc̣ với Đoàn giám sát.  

Đề nghị các thành phần tham gia Đoàn giám sát bố trí, sắp xếp công việc 

tham gia đầy đủ theo kế hoạch đề ra. 

Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh bố trí phương tiện, đảm bảo các điều kiện 

phục vụ Đoàn giám sát. 

(Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với ông Dương Tùng Lâm, Chuyên 

viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; số điện thoại: 02053.812.184;  

0942.832.866) 
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Ban Văn hóa - Xa ̃hôị HĐND tỉnh thông báo đến các thành phần tham gia 

Đoàn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.  

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thành phần Đoàn giám sát; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở VH,TT&DL; 

- C,PVP HĐND tỉnh; 

- Phòng TH, HC-TC-QT; KT; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thảm 
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