
 

Kính gửi:  ……………………………………………………………   

  

Được sự thống nhất của UBND huyện Sông Hinh về việc cho phép Phòng 

VH&TT huyện tổ chức Đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng 

đồng (Công văn số 591/UBND ngày 04/5/2022 của UBND huyện Sông Hinh); Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND thị trấn Hai Riêng 

cử người tham gia Đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng 

tại tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: 

1. Số lượng và đối tượng: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Hai Riêng: 01 người; 

- Đại diện Ban nhân buôn Lê Diêm và đại điện các Đội/nhóm phát triển du lịch 

cộng đồng buôn Lê Diêm: 06 người. 

- Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 người (Bộ phận quản lý ngân 

sách). 

- Đại diện Trung tâm VHTT-TTTH huyện: 02 người (01 đ/c Lãnh đạo và 01 

viên chức là nữ). 

- Đại diện Văn phòng HĐND - UBND huyện: 01 người. 

* Yêu cầu những người tham gia Đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm mô hình 

du lịch cộng đồng phải tiêm đủ liều vắc xin phòng, chống dịch COVID-19. 

 2. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 12/5/2022 đến ngày 14/5/2022. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND thị trấn Hai Riêng làm việc, lựa chọn 

các thành phần theo số lượng, đối tương nêu trên và lập danh sách gửi về Phòng 

VH&TT huyện chậm nhất là ngày 10/5/2022 để tổng hợp. 

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Đông 

 

UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

 

Số: 29/VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sông Hinh, ngày 05 tháng 5 năm 2022 

V/v cử người tham gia Đoàn cán bộ đi học 

tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng. 
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