
ỦY BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH PHÚ THỌ 
 

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Phú Thọ, ngày          tháng 3 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Chương trình tiếp và làm việc của UBND tỉnh 

với Đoàn công tác của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

 

 Ngày 29 tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác 

của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên 

Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

làm trưởng Đoàn, như sau: 

 1. Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00: Đoàn khảo sát một số thiết chế văn hóa tại 

thành phố Việt Trì (Đình Hùng Lô, xã Hùng Lô; một số thiết chế văn hóa khác) 

và kiểm tra các hạng mục công trình phục vụ đăng cai 01 bảng vòng loại môn 

bóng đá Nam Seagames 31 tại Phú Thọ (tại khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh). 

1.1. Thành phần mời cùng tham gia: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện thành phố Việt Trì. 

1.2. Phân công nhiệm vụ: 

- Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động đón Đoàn tại nút giao 

IC7, đưa Đoàn khảo sát tại thành phố Việt Trì; chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

phục vụ Đoàn thăm, khảo sát các công trình phục vụ Seagames 31. 

- UBND thành phố Việt Trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

lựa chọn các thiết chế văn hóa để giới thiệu cho Đoàn khảo sát; chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết khác phục vụ chương trình công tác của Đoàn tại địa bàn thành phố. 

2. Từ 15 giờ 00’: Đoàn làm việc với tỉnh Phú Thọ 

2.1. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh. 

2.2. Thành phần: 

a) Đại biểu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

- Đồng chí Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương. 

- Đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

b) Đại biểu tỉnh Phú Thọ: 

- Trân trọng kính mời đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 



- Trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy; 

- Trân trọng kính mời đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Y tế, Thông tin và truyền thông, Giáo dục & Đào tạo, Công 

an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì. 

- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ. 

Kết thúc buổi làm việc, UBND tỉnh trân trọng mời Đoàn ăn tối tại Nhà ăn 

Văn phòng UBND tỉnh. 

2.3. Phân công nhiệm vụ: 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ 

buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn gửi các thành phần dự họp trước 15 giờ 

00 ngày 28/3/2022 và báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hồ 

Đại Dũng các nội dung có liên quan; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn 

bị khánh tiết, lễ tân và điều kiện cần thiết phục vụ buổi làm việc của UBND tỉnh 

với Đoàn công tác. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Chuẩn bị phòng họp phục vụ hội nghị. 

Thông báo này thay cho giấy mời, trân trọng kính mời các đại biểu tham 

dự theo lịch trên./. 

Nơi nhận:                 
- TTTU (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, đơn vị mời dự; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- QT-TV, HCTC; 

- NCTH; 

- Lưu: VT, VX2.  

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tạ Ngọc Yến 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-28T10:07:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tạ Ngọc Yến<yentn@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-28T11:46:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-28T11:46:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-28T11:46:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




