
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Số:           /UBND-VXNV Ninh Thuận, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

V/v phối hợp thực hiện Chương trình 

 “Quyến rũ Việt Nam” tại Ninh Thuận 

 

 
 

Kính gửi:  

 

 

- Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực 

Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8); 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

và các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc. 

 

 

Tiếp nhận Công văn số 247/VTV8 ngày 15/4/2022 của Trung tâm Truyền 

hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) về việc sản xuất 

chương trình “Quyến rũ Việt Nam” tại tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 94/BC-

SVHTTDL ngày 04/5/2022 về việc phối hợp sản xuất chương trình “Quyến rũ 

Việt Nam”; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất đề nghị của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền 

Trung - Tây Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản nêu trên về 

việc phối hợp sản xuất Chương trình “Quyến rũ Việt Nam” tại Ninh Thuận. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đấu mối phối hợp các cơ quan 

liên quan hỗ trợ Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây 

Nguyên (VTV8) thực hiện các nội dung tại Công văn số 247/VTV8 ngày 

15/4/2022 đảm bảo thuận lợi, hiệu quả và đúng quy định; báo cáo kết quả và đề 

xuất các vấn đề phát sinh trong tiến trình triển khai để UBND tỉnh xem xét, chỉ 

đạo. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị, địa phương liên 

quan quản lý, kiểm duyệt nội dung chương trình đảm bảo theo đúng quy định. 

4. Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và 

ekip sản xuất Chương trình “Quyến rũ Việt Nam” có trách nhiệm thực hiện tốt các 

quy định liên quan trong quá trình tác nghiệp tại địa phương, đồng thời tăng cường 

thời lượng phát sóng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm góp phần hỗ trợ 

quảng bá du lịch Ninh Thuận đến với khách du lịch trong nước và quốc tế. 

5. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và UBND các 

huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc có trách nhiệm quản lý, phối hợp, hỗ trợ Trung tâm 

Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên sản xuất Chương trình 
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“Quyến rũ Việt Nam” theo kế hoạch; đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt 

quá trình Đoàn tác nghiệp tại địa phương. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai nghiêm túc 

nội dung Công văn này, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh kịp 

thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

để xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT và PCT Nguyễn Long Biên; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- BQL Vườn Quốc gia Núi Chúa; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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