
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-VXNV 
 

V/v hỗ trợ huyện Ninh Hải tổ 

chức “Tuần lễ lướt ván diều và 

các sự kiện văn hóa du lịch 

huyện Ninh Hải năm 2022” 

Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2022 

 
     Kính gửi:  

- Các Sở: Văn hóa, thể thao và Du lịch, Thông tin 

và Truyền thông, Công Thương, Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

   

Tiếp nhận Công văn số 6965/UBND-VX ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ninh Hải về việc đề nghị chỉ đạo hỗ trợ huyện Ninh Hải tổ chức sự kiện 

“Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa, du lịch Ninh Hải, Ninh 

Thuận năm 2022”; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 

2404/SVHTTDL-QLTTDL ngày 15/12/2022; 

Căn cứ Công văn số 3184-CV/TU ngày 02/11/2022 của Thường trực Tỉnh 

ủy về chủ trương tổ chức Tuần lễ lướt diều và các sự kiện văn hóa du lịch huyện 

Ninh Hải; 

Để đảm bảo “Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa, du lịch 

Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022” được diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm quảng bá 

hình ảnh quê hương, con người, văn hoá Ninh Thuận đến với khách du lịch trong 

và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh nhà;  

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

1. Thống nhất đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân 

dân huyện Ninh Hải tại các văn bản nêu trên về việc đoàn xe của Hội Hữu nghị 

Việt Nam - Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp quận Bình 

Thạnh đến huyện Ninh Hải để tham gia “Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự 

kiện văn hóa, du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022” và trao quà tết cho người 

nghèo. 

2. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết và tổ chức “Tuần lễ lướt ván 

diều và các sự kiện văn hóa du lịch huyện Ninh Hải năm 2022” đảm bảo chuyên 

nghiệp, chu đáo, an toàn, hiệu quả và đúng quy định; báo cáo kết quả về Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

3. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được 

giao theo quy định, phối hợp huyện Ninh Hải triển khai một số nhiệm vụ sau đây: 
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a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải 

về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân sự trong suốt quá trình tổ chức chuỗi các sự kiện 

tại “Tuần lễ lướt ván diều và các sự kiện văn hóa du lịch huyện Ninh Hải năm 

2022” đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra.  

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp các cơ quan thông tấn 

báo chí, đơn vị viễn thông, Trang mạng xã hội… tăng cường công tác truyền thông 

về sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu 

hút khách du lịch và Nhân dân đến tham dự, cổ vũ cho sự kiện.  

c) Sở Công Thương phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức khu 

gian hàng sản phẩm OCOP; sản phẩm tiêu biểu, đặc thù của địa phương tại sự kiện 

nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm. 

d) Sở Y tế chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai phương án đảm bảo sức khỏe 

cho các lực lượng tham dự, công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, nhà 

hàng, khu vực diễn ra sự kiện và việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt 

quá trình diễn ra sự kiện.  

đ) Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác nắm bắt tình hình; có phương án 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; hỗ trợ, điều tiết 

giao thông… trước và trong thời gian diễn ra các hoạt động tại sự kiện. 

e) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường xây dựng chuyên đề, 

phóng sự, bản tin nhằm kết nối, đưa tin kịp thời các hoạt động “Tuần lễ lướt ván 

diều và các sự kiện văn hóa du lịch huyện Ninh Hải năm 2022”. 

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý các 

điểm đến, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo tổ chức đón khách thân thiện, 

an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đảm bảo công tác an 

ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính và khu vực giáp ranh địa 

bàn huyện Ninh Hải trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai 

các nội dung trên; quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, chủ động liên 

hệ Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải để phối hợp giải quyết kịp thời, đồng thời báo 

cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH;  

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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