
UY BAN NHAN DAN 
HUYN  CON DAO 
S&S3 S9  /UBND-VHTT 

V/v trin khai t chirc HOi  nghj 
phô biên, tuyên truyên pháp 1ut 
trong lThh vrc du ljch näm 2022 
trong Khu du ljch quôc gia Con 
Dão 

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap — Ti.r do — Hanh phñc 

Con Dáo, ngày .x'K tháng,/O nàm 2022 

KHAN KInh gi'ri: 
- Các doanh nghip, c s& kinh doanh djch vii du 

ljch trên dja bàn huyn; 
- Ban Quãn 1 Vu?rn quôc gia Con Dào; 
- Trung tam bâo ton Di tIch quôc gia Con Dâo; 
- Ban Quãn 1 Khu du ljch quôc gia Con Dão. 
- Van phông huyn; 
- Chi hi Du ljch huyn. 

  

CAn cü Thông báo sé, 3127/TB-SDL ngày 20/10/2022 cüa S& Du ljch tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu "ye vic to chüc Hi nghj phô biên, tuyên truyên pháp 1u.t 
trong linh vrc du ljch näm 2022 tai  huyn Con DAo"; Uy ban nhân dan huyn có 
kiên nhu sau: 

1. Giao Ban Quàn l Khu du ljch quc gia Con Dâo 

- Khtn truong thông báo dn cci quan, don vj 1p  danh sách ci'r can b, cOng 
chirc, vien chc, ngu?ii lao dng ctang quân l hott dng kinh doanh djch vi du 
ljch trong Khu du ljch quOc gia Con Dão tham dir Hi nghj phô biên, tuyên truyên 
pháp 1ut trong 1mb vrc du ljch; 

- Gui van bàn nay và Thông báo rng rAi dn các doanh nghip và các cci s0 
kinh doanh djch vii du ljch tham gia hi nghj day dü và diing thii gian theo Thông 
báo so 3 127/TB-SDL ngày 20/10/2022 cüa S& Du ljch tinh. 

- Trong qua trInh t chüc Hi nghj: dOn dé,c, nhc nhO các cá nhân, t chirc 
tham gia day dü theo danh sách dA dAng k. Sau khi két thñc Hi nghj báo cáo kêt 
qua ye Uy ban nhân dan huyn. 

- H trçl S Du ljch tinh chun bj hu cAn t chirc Hi nghj theo d nghj S 
Du ljch tinh. 

- Chü trI, phi hçTp vói VAn phông huyn b trI hi trix?mg phiic vi Hi nghj. 

2. D nghj Ban Quân l Vurn qu& gia Con Dâo, Trung tam bào ton Di tIch 
quôc gia Con Dâo, các doanh nghip, các cc s& djch vi.i du ljch, Chi hi Du ljch 
huyn và các c quan, don vj lien quan 1p danh sách cü cn b, cong chüc, viên 
chirc, nguñ lao dng tham dir HOi  nghj phô biên, tuyên pháp 1u.t trong linh virc du 
ljch ye Ban Quãn l Khu du ljch quOc gia Con Dáo trir&c ngày 26/10/2022. 
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3. Giao Van phông huyn phi hqp vài Ban quân 1 khu du ljch quc gia 
Côh Dâo bô trI hi tru&ng phiic vi Hi nghj lüc 08 gi? 00 ngày 28/10/2022 (thu 
Sáu) 

4. Giao Phông Van hóa và Thông tin theo dôi, don dc các dcm vj trin khai 
thuc hin. 

Uy ban nhãn dn huyn ct nghj các Ca quan, dan vj khn truang phi hçip 
triên khai thrc hin./. 

(Kern theo Thông báo s3127/TB-SDL cia SóDu ljch tinh) 

No'i nhn: 
- Nhu trôn; 
- Sà Du ljch tinh; 
- Chü tjch và the Phó Chü tjch UBND huyn; 
- Luu: VT. 
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