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Thực hiệnNghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai 

đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 

16/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch 

Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 2812-CV/TU ngày 21/7/2022 và Thông báo số 498-

TB/TU ngày 08/9/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức sự kiện “Ngày 

Văn hóa-Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” và Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch 

Ninh Thuận tại Hà Nội; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng 

bádu lịch Ninh Thuận tại thành phố Hà Nội năm 2022, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh 

Thuận tới các nhà đầu tư du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hà Nội; qua 

đó đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch với thị trường trọng điểm 

thành phố Hà Nội; 

- Đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận; thu hút 

khách du lịch, góp phần tăng trưởng ngành du lịch tỉnh nhà. 

2. Yêu cầu: 

Công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị bảo đảm chu đáo, trang trọng, chuyên 

nghiệp, thiết thực và hiệu quả; gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

II. NỘI DUNG  

 1. Thành phần tham dự: dự kiến 300 đại biểu, trong đó: 

1.1. Đại biểu ngoài tỉnh:  

a) Đại biểu lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương:  

- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; 

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao; 
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- Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; 

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam; 

- Lãnh đạo Vụ Thị trường du lịch-Tổng cục Du lịch; 

- Lãnh đạo Vụ Lữ hành-Tổng cục Du lịch; 

- Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Du lịch-Tổng cục Du lịch; 

- Lãnh đạo Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch-Tổng cục Du lịch; 

- Lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI); 

- Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;  

- Đại sứ quán một số nước tại Hà Nội (có quan hệ với tỉnh); 

- Các đồng chí đại biểu Quốc hội và nguyên đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh 

Ninh Thuận đang sinh sống tại Hà Nội;  

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam.  

b) Đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và một số Sở, 

ngành, đơn vị tại thành phố Hà Nội: 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Trung 

tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội;  

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội; 

- Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội; 

- Lãnh đạo Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam; 

- Lãnh đạo Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội.  

c) Đại biểu các tỉnh, thành phố: 

- Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh; 

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Đại biểu lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư:  

- Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn tại Hà Nội và các tỉnh, thành 

phố lân cận đã, đang và sẽ đầu tư vào Ninh Thuận;  

- Lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam; 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; 

- Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam; 

- Lãnh đạo Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Pegas Việt Nam;  

- Lãnh đạo các doanh nghiệp là đối tác của Công ty cổ phần Sunbay Ninh 

Thuận;  

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Mekong One. 

đ) Đại biểu phóng viên Đài Truyền hình thành phố Hà Nội và một số cơ 

quan thông tấn báo chí Trung ương, thường trú tại thành phố Hà Nội:  

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Báo Thanh Niên,Báo Tuổi trẻ, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, 

Báo Người lao động, Báo Đầu tư, Tạp chí Du lịch, Thời báo Kinh tế VN, Báo 
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Vietnam News, Kinh tế VN và Thế giới, Tạp chí Hiệp hội DN ĐT nước ngoài, Báo 

Văn hóa, Báo Điện tử VNExpress, Báo Công an Nhân dân, Báo Quốc hội, Báo 

Pháp luật Việt Nam, Đặc san Bạch Dương, Tạp chí Thời đại, Báo Thế giới và Việt 

Nam, Báo Công thương, Báo Giao thông, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí 

Heritage, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị, Báo Quân Đội Nhân Dân, Báo Diễn 

Đàn Doanh Nghiệp, Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Đại Đoàn Kết, Báo Hà Nội Mới, 

Tạp chí Đông Nam Á, Báo đối ngoại Việt Nam, Báo Điện tử VOV News, Văn 

phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô, Báo Đất Việt. 

1.2. Đại biểu tỉnh Ninh Thuận: 

-Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh;  

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công 

Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và 

Công nghệ; Lãnh đạo Văn phòng Phát triển kinh tế; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận; 

- Lãnh đạo và Thành viên Hiệp hội Du lịch; 

- Lãnh đạo và thành viên Hội Doanh nhân trẻ;  

- Lãnh đạo Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: vào lúc 14giờ 00 ngày 30/9/2022 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội. 

3. Nội dung Hội nghị: 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận phát biểu Khai mạc Hội nghị; 

- Trình chiếu Video clip giới thiệu về du lịch Ninh Thuận; 

- Thuyết trình giới thiệu tiềm năng, sự khác biệt của du lịch Ninh Thuận; 

- Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Tổng cục 

Du lịch Việt Nam); 

- Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Phát biểu của các doanh nghiệp du lịch; 

- Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và 

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet; 
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- Ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Ninh Thuận và Sở Du lịch thành phố Hà Nội; 

- Ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Ninh 

Thuận với Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội và các địa phương; 

- Ký kết chương trình hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận và 

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội về hợp tác phát triển du lịch và quảng bá 

sản phẩm du lịch; 

- Ký kết chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận với Công 

ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, Công ty TNHH Lữ hành Quốc 

tế Pegas Việt Nam về khai thác thị trường khách Nga về Ninh Thuận năm 2023; 

- Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận phát biểu Bế mạc Hội nghị. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách nhà nước: 

- Từ nguồn hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cấp cho Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch năm 2022; 

- Các đơn vị cân đối, sử dụng nguồn ngân sách cấp năm 2022 để thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

2. Nguồn xã hội hóa: Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận tài trợ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các Tổ phục vụ Hội nghị xúc tiến, 

quảng bá du lịch và Ngày hội văn hóa du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội (gồm: Tổ 

truyền thông, Tổ hậu cần, Tổ lễ Tân); trong đó phân công Văn phòng UBND tỉnh 

làm Tổ trưởng Tổ lễ tân. Thời gian hoàn thành trước ngày 17/9/2022. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát thành phần, số 

lượng đại biểu tham dự Hội nghị, phát hành Giấy mời, xác nhận thành phần tham 

dự, chuẩn bị các bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh và các nội dung liên khác đảm 

bảo phục vụ Hội nghị chu đáo. 

- Đề xuất danh sách một số Đại sứ quán tại Hà Nội có quan hệ, hợp tác mật 

thiết với tỉnh Ninh Thuận.  

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 

Tổ Lễ tân, Tổ Thông tin và Truyền thông, Tổ Hậu cần để phục vụ Hội nghị; thời 

gian hoàn thành trước ngày 17/9/2022. Trong đó phân công Sở Văn hóa, thể thao 

và Du lịch làm Tổ trưởng Tổ Hậu cần (lưu ý lên kế hoạch chi tiết triển khai bố trí 

ăn, ở, phương tiện đi lại cho đại biểu đảm bảo thuận lợi, chu đáo và an toàn, an 

ninh,...);  

- Thiết kế giấy mời, phông Hội trường và các ấn phẩm truyền thông: 

phướn, băng rôn,… trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chuẩn bị hội trường; 

lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh phát 
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hành Giấy mời và xác nhận đại biểu tham dự, bố trí lễ tân đón tiếp đại biểu; xây 

dựng chương trình, kịch bản chi tiết Hội nghị, chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh 

đạo tỉnh; cập nhật danh sách đại biểu phát biểu, thảo luận tại Hội nghị; cung cấp 

nội dung cho các cơ quan truyền thông tuyên truyền, quảng bá Hội nghị; 

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ biểu diễn phục vụ khai mạc Hội nghị; mời 

nghệ nhân trình diễn nghệ thuật làm gốm Chăm, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; biểu diễn 

đàn Chapi, đàn đá,…; trưng bày các hình ảnh đẹp về du lịch Ninh Thuận, tài liệu, 

ấn phẩm, một số sản phẩm đặc thù của tỉnh tại khuôn viên diễn ra Hội nghị; 

- Phối hợp Sở Du lịch thành phố Hà Nội xây dựng nội dung ký kết hợp tác 

phát triển du lịch giữa Sở Du lịch thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Ninh Thuận; 

- Cập nhật thông tin về yêu cầu và khả năng đáp ứng công tác phòng, chống 

dịch của Khách sạn Hà Nội Daewoo để Sở Y tế xây dựng kế hoạch đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức Hội nghị; 

- Đảm bảo thực hiện quyền lợi truyền thông thương hiệu của nhà tài trợ 

trước, trong và sau Hội nghị; 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, trong đó xác định rõ nội dung cụ thể 

theo từng nguồn kinh phí để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và làm cơ sở 

để Sở Tài chính thẩm tra quyết toán theo quy định; 

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các đơn vị được phân công, 

kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong quá trình triển khai. 

- Khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Mêkông One để thống nhất tài 

trợ một số hoạt động liên quan đến sự kiện. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp 50 bộ ấn phẩm, tài liệu về tiềm năng 

cơ hội đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận để trưng bày tại 

Hội nghị; đồng thời cung cấp danh sách các nhà đầu tư lớn tại Hà Nội đã, đang và 

sẽ đầu tư tại Ninh Thuận để mời tham dự Hội nghị. 

4. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội 

Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan thực hiện trưng bày sản phẩm đặc thù, 

sản phẩm OCOP của tỉnh tại khuôn viên Hội nghị. 

5. Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán 

kinh phí Hội nghị và thẩm tra quyết toán theo quy định. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phân công làm Tổ trưởng Tổ Thông tin và Truyền thông; phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh thành lập Tổ Thông tin và Truyền thông để phục vụ Hội nghị; thời 

gian hoàn thành trước ngày 17/9/2022; 

- Chủ trì thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị Xúc tiến, 

quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hà Nội năm 2022” trên các phương tiện 

truyền thông; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa 

tin trước, trong và sau khi diễn ra Hội nghị; 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tổ chức Họp báo tại tỉnh Ninh Thuận (trước ít nhất 07 ngày diễn ra 

Hội nghị). 

- Mở chuyên mục riêng dành cho Hội nghị trên Cổng thông tin điện tử và 

kết nối với các tỉnh thành trong cả nước hỗ trợ công tác quảng bá, tuyên truyền. 

- Làm việc và kết nối với các cơ quan thông tấn, báo chí, gồm: Đài truyền hình 

Việt Nam (VTV), Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam 

(VOV),... để hỗ trợ đẩy mạnh thông tin truyền thông, bảo trợ thông tin cho Hội nghị 

xúc tiến quảng bá du lịch và Ngày hội văn hóa du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội trước, 

trong và sau các sự kiện trên.  

7. Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong quá trình tổ chức Hội nghị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

- Xây dựng các chuyên mục, tăng cường các tin bài tuyên truyền, giới thiệu, 

quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận trước, trong 

và sau Hội nghị; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Ninh Thuận nói 

chung và việc tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành 

phố Hà Nội năm 2022 nói riêng trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh; 

- Làm việc và kết nối với Đài truyền hình Việt Nam đưa tin về tổ chức Hội 

nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hà Nội trước khi diễn ra 

sự kiện và đưa tin về Hội nghị trên kênh VTV1.  

- Xây dựng Video Clip chiếu trên màn hình Led giới thiệu về hình ảnh du 

lịch Ninh Thuận đặc sắc (không lời) để minh hoạ cho nội dung phát biểu của đại 

biểu tại Hội nghị. 

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đơn vị có liên quan xây 

dựng Video Clip phóng sự: “Ninh Thuận - Điểm đến của sự khác biệt”. 

- Cử phóng viên tham dự và đưa tin tại Hội nghị. 

9. Báo Ninh Thuận: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về du lịch Ninh Thuận và việc 

tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hà Nội năm 

2022 trên báo in và báo điện tử; 

- Làm việc và kết nối với Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Thanh 

niên để đưa tin, bài viết về tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận 

tại thành phố Hà Nội năm 2022 trước và trong khi diễn ra Hội nghị. Cử phóng viên 

tham dự và đưa tin tại Hội nghị. 

10. Hiệp hội Du lịch tỉnh: 

 - Kết nối, mời các doanh nghiệp lữ hành có tiềm năng của thành phố Hà Nội 

và các tỉnh lân cận tham dự Hội nghị; 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh nâng cao 

chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đầu tư dịch vụ mới; 

xây dựng Chương trình du lịch hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu thị trường trọng điểm 
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thành phố Hà Nội để giới thiệu, quảng bá, góp phần thu hút du khách, phục hồi và 

tăng trưởng du lịch; 

- Chuẩn bị nội dung ký kết giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận với Hiệp hội 

Du lịch Hà Nội và các địa phương tại Hội nghị. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm trong khuôn viên diễn 

ra Hội nghị. 

11. Hội Doanh nhân trẻ: 

- Kết nối, mời các doanh nghiệp du lịch có tiềm năng của thành phố Hà Nội 

và các tỉnh lân cận tham dự Hội nghị; 

- Mời các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức trưng bày sản phẩm đặc thù, sản 

phẩm OCOP của tỉnh trong khuôn viên diễn ra Hội nghị; 

- Mời nghệ nhân trình diễn nghệ thuật làm gốm, dệt tại khu vực đón đại biểu 

và chuẩn bị một số nội dung khác phục vụ đại biểu dự Hội nghị; 

- Chuẩn bị nội dung ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh 

Thuận và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nộivề hợp tác phát triển du lịch và 

quảng bá sản phẩm du lịch. 

12. Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận: 

- Tài trợ kinh phí tổ chức Hội nghị; 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thiết kế Giấy mời và các ấn 

phẩm truyền thông; chuẩn bị Hội trường, bố trí lễ tân đón tiếp đại biểu; truyền 

thông sự kiện;  

- Bố trí phương tiện đưa đón đại biểu tham dự Hội nghị; 

- Trưng bày các tài liệu, hình ảnh sản phẩm của Công ty tại các vị trí trung 

tâm của Hội trường và xung quanh khu vực tổ chức Hội nghị; 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả 

các nội dung theo Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy;         (báo cáo) 

- TT. HĐND tỉnh;     

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Như mục IV; 

- Thường trú các báo trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban; 

- Lưu: VT. ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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