
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND Bảo Yên, ngày       tháng 8 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 
Hội thảo Phát triển du lịch tâm linh kết nối các di tích lịch sử văn hóa,  

thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững của địa phương 
 

\\\\ 

Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên trân trọng kính mời: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, 
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ 

tầng, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch, Ban Quản lý Dự 
án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai; 

- Báo Lào Cai; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí tại Lào Cai. 

- UBND các xã, thị trấn: Bảo Hà, Phố Ràng, Việt Tiến, Nghĩa Đô, Kim 
Sơn, Lương Sơn, Xuân Thượng, Phúc Khánh. 

Tới dự Hội thảo “Phát triển du lịch tâm linh kết nối các di tích lịch sử 
văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững của địa phương”, cụ thể: 

1. Thời gian: Từ 14h00p, ngày 12/8/2022 (thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, nhà C, Khu hành chính huyện 

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

3. Nội dung 

Tham luận, thảo luận của các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức, cá nhân kinh 
doanh du lịch, lãnh đạo các địa phương và các đơn vị truyền thông về các giải 
pháp thúc đẩy phát triển Du lịch huyện Bảo Yên phát triển trong thời gian tới. 

 Định hướng của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện về phát triển du lịch ở Bảo 
Yên trong thời gian tới. 

(Có chương trình chi tiết gửi kèm) 

4. Thành phần 

4.1. Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch 

- Tổng cục du lịch Việt Nam 

- Cục Di sản văn hóa 



2 

 

 
 

4.2. Sở chuyên môn tỉnh Lào Cai 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Sở Du lịch; 

- Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai; 

- Sở Giao Thông vận tải - xây dựng; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí tại Lào Cai. 

4.3. Các huyện bạn 

- UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; 
UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; UBND huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình; 

UBND huyện Văn Bàn, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

4.4. Các đơn vị trong huyện 

- Như kính mời; 

5. Phân công nhiệm vụ 

5.1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng 

Văn hoá và Thông tin, Ban Quản lý Di tích và PTDL làm công tác tổ chức Hội 

nghị, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tổ chức Hội thảo. 

5.2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch chuẩn bị tài 
liệu nội dung tổ chức Hội thảo, báo cáo thực trạng đánh giá tiềm năng lợi thế du 
lịch của huyện Bảo Yên, xây dựng slide minh họa báo cáo đề dẫn,  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các nội dung 
hội thảo. 

5.3. Ban Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hoá và Thông 

tin chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thảo. 

- Chuẩn bị bài phát biểu Khai mạc, Bế mạc cho Lãnh đạo UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên trân trọng kính mời các đại biểu sắp xếp 
thời gian tham dự để Hội thảo đạt kết quả cao./. 

Nơi nhận: 
- Như kính mời; 
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND; 
- Lưu: VT, NN. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Tô Ngọc Liễn 
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CHƯƠNG TRÌNH 
Hội thảo Phát triển du lịch tâm linh kết nối các di tích lịch sử văn hóa,  

thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững của địa phương 
 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

13h30’-14h00’ Đón tiếp đại biểu;  

14h00’-14h10’ 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông 

qua Chương trình Hội thảo; 

Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

14h10’-14h25’ 
Phát biểu khai mạc, đề dẫn của Lãnh đạo 
huyện Bảo Yên; 

Thường trực Huyện uỷ 

Lãnh đạo UBND huyện 

14h25’-14h45’ 
Clip phóng sự giới thiệu về tiềm năng Du 
lịch tâm linh của Bảo Yên 

Trung tâm Văn hóa - TT 
- TT huyện 

14h45’ -17h00’ Tham luận, thảo luận của đại biểu 
Lãnh đạo UBND huyện 
và các khách mời 

17h00’ -17h30’ 

Phát biểu của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo 

huyện về định hướng kết nối phát triển du 
lịch tâm linh ở Bảo Yên 

- Khách mời 

- Lãnh đạo UBND huyện 

17h30’ 
Phát biểu tiếp thu ý kiến và Bế mạc hội 

thảo 
Lãnh đạo UBND huyện 
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