
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
BTC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2023 

BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH 

 

Số:  223    /KH-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    
 Bình Thuận, ngày  30   tháng   01   năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 
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Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-BVHTTDL ngày 05/10/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 

2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, Kế hoạch số 59/KH-BTC ngày 06/01/2023 

của Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 về tổ chức Năm Du lịch quốc gia 

2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh; 

Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” ban 

hành Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - 

Hội tụ xanh” (sau đây gọi tắt là Lễ Khai mạc) với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Lễ Khai mạc là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch 

quốc gia 2023. Thông qua Lễ Khai mạc để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn 

hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch và các hoạt động sẽ diễn ra trong Năm 

Du lịch quốc gia 2023; qua đó góp phần thúc đẩy, phục hồi, phát triển ngành du 

lịch của cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng sau ảnh hưởng nặng nề của 

đại dịch COVID-19; thu hút mạnh mẽ khách du lịch, cũng như các nhà đầu tư 

trong nước và quốc tế đến với Bình Thuận, Việt Nam. 

2. Yêu cầu 

- Lễ Khai mạc phải có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, du 

khách và bạn bè quốc tế, thể hiện bản sắc văn hóa của Việt Nam nói chung và 

Bình Thuận nói riêng, thực sự là điểm nhấn của du lịch Việt Nam năm 2023. 

- Việc tổ chức phải đảm bảo tính trang trọng, chuyên nghiệp, hiệu quả, 

bám sát chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. 

- Huy động các nguồn lực xã hội; chú trọng công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi 

trường để góp phần tổ chức thành công Lễ Khai mạc. 

II. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THỰC HIỆN VÀ PHỐI 

HỢP 

1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy Bình 

Thuận. 

2. Cơ quan chủ trì điều hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
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3. Cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai: Tổng cục Du lịch, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị tổ chức sự kiện. 

4. Cơ quan phối hợp: Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm 

Du lịch quốc gia 2023. 

III. NỘI DUNG 

1. Lễ Khai mạc 

1.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút ngày 25/3/2023 (thứ Bảy). 

1.2. Địa điểm: Tại NovaWorld Phan Thiết, xã Tiến Thành, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

1.3. Chủ đề: 

LỄ KHAI MẠC 

NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2023 

BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH 

 1.4. Chương trình:  

 - Từ 19 giờ 30 phút - 20 giờ: Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức. Chiếu 

đoạn phim về du lịch Bình Thuận. 

- Từ 20 giờ: Vào sóng truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt 

Nam (VTV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, với thời lượng 90 

phút. 

- Văn nghệ mở màn. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng 

Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

- Chương trình nghệ thuật (kịch bản chi tiết riêng). 

- Bắn pháo hoa tầm thấp (15 phút). 

- Kết thúc chương trình. 

 1.5. Thành phần đại biểu tham dự: Dự kiến khoảng 1.500 đại biểu, cụ 

thể: 

a) Đại biểu Trung ương: 

- Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam. 

- Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 

- Đại diện lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. 
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- Thành viên Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2023. 

b) Đại biểu quốc tế: 

- Các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. 

- Các tổ chức quốc tế tại Việt Nam: Văn phòng Cơ quan đại diện Tổ chức 

UNESCO tại Hà Nội; Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (tại Hà 

Nội); Văn phòng UN HABITAT tại Việt Nam; Văn phòng ILO tại Việt Nam; 

Văn phòng JICA tại Việt Nam; Văn phòng KOICA tại Việt Nam; Chương trình 

phát triển du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP); Tổ chức Cứu trợ/Phát triển quốc tế 

(FIDR); Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (EU); Văn phòng Việt 

Nam - Cục Hợp tác Kinh tế Thụy Sỹ (SECO)... 

c) Đại biểu các tỉnh, thành phố: 

Đại diện lãnh đạo: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố (62 tỉnh, thành). 

d) Đại biểu khách mời trong tỉnh: 

- Các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Tỉnh ủy viên. 

- Các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư, nguyên Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh; nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh. 

- Thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023.  

- Bí thư các huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ 

tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị 

xã, thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa - thể 

thao các huyện, thị xã, thành phố; ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa 

bàn tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

đ) Đại biểu là các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

- Các tổ chức và cá nhân tài trợ. 

- Hiệp hội du lịch Bình Thuận và các tỉnh bạn. 

- Các hãng lữ hành, các công ty du lịch lớn. 

- Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Bình Thuận. 

- Các doanh nghiệp khác. 

e) Đại diện các cơ quan và phóng viên thông tấn, báo chí. 

2. Các hoạt động trước, trong và sau Lễ Khai mạc: Phụ lục kèm theo.  
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IV. KINH PHÍ: Từ nguồn ngân sách tỉnh, các địa phương và nguồn xã 

hội hóa hợp pháp. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Tiểu ban Nội dung 

- Tham mưu Ban Tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, đạo diễn, xây 

dựng kịch bản chương trình, biên/phiên dịch các tài liệu có liên quan sang tiếng 

Anh và tổ chức thực hiện Lễ Khai mạc đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. 

- Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp Ban Tổ chức.  

- Chuẩn bị các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, 

lãnh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bắn pháo hoa. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ liên quan khác; 

thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức tiến độ, kết quả thực hiện, đề xuất 

các giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch. 

2. Tiểu ban Tuyên truyền 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Tổ 

chức làm việc với VTV để thống nhất các hoạt động tuyên truyền trên VTV và 

truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, 

trang thông tin điện tử; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, giới thiệu, 

quảng bá về Lễ Khai mạc và các sự kiện, hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 

2023. 

- Xây dựng các phóng sự, tài liệu, video quảng bá phát tại Lễ Khai mạc 

và trên VTV, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, đài phát thanh - truyền 

hình các tỉnh, thành phố tham gia các sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 

2023. 

- Cung cấp tin, bài, tư liệu cho VTV, VOV và đài phát thanh - truyền 

hình các tỉnh, thành phố để phát sóng tuyên truyền Lễ Khai mạc và các hoạt 

động của Năm Du lịch Quốc gia 2023. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, cổ động trực quan bằng các 

hình thức pano, băng rôn, phướn…, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức 

tuyên truyền Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài... về các hoạt động trong 

Năm Du lịch quốc gia 2023, các hoạt động trong Lễ Khai mạc trên Báo Bình 

Thuận. 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền, 

giới thiệu Lễ Khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Khai mạc; thực 

hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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- Xây dựng trang thông tin điện tử Năm Du lịch quốc gia 2023 và thiết 

lập trung tâm báo chí để cung cấp thông tin tuyên truyền chính thức về Năm du 

lịch quốc gia 2023; sắp xếp vị trí tác nghiệp của phóng viên báo chí tham dự Lễ 

Khai mạc. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có các văn bản đề nghị các tỉnh, thành 

phố hỗ trợ tuyên truyền Lễ Khai mạc. 

- Phối hợp Tiểu ban Lễ tân, hậu cần lập danh sách cơ quan báo, đài 

thường trú tại Bình Thuận, các cơ quan báo chí địa phương và gửi giấy mời 

tham dự, đưa tin Lễ Khai mạc và các hoạt động hưởng ứng Lễ Khai mạc.  

- Thiết kế in ấn và phát hành tập gấp (giấy, file PDF) để giới thiệu thông 

tin về Lễ khai mạc và các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trước, trong và 

sau Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ liên quan khác; 

thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức tiến độ, kết quả thực hiện, đề xuất 

các giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch. 

3. Tiểu ban Lễ tân, hậu cần 

- Chuẩn bị sân khấu, khán đài, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng; bố 

trí bàn, ghế ngồi, nước uống, ô che, …. phục vụ đại biểu khách mời. 

- Lập danh sách khách mời; tham mưu nội dung hình thức giấy mời; in 

ấn, phát hành giấy mời, thẻ Ban Tổ chức, thẻ đại biểu, thẻ lễ tân, thẻ báo chí, 

phù hiệu xe, biển tên,...; xác nhận đại biểu khách mời theo phân công và tổng 

hợp danh sách đại biểu tham dự.  

- Xây dựng sơ đồ bố trí chỗ ngồi; sắp xếp chỗ ngồi các đại biểu khách 

mời; in bảng tên đại biểu khách mời tham dự Lễ Khai mạc. 

- Gửi giấy mời, các loại thẻ, phù hiệu đến các đại biểu khách mời. 

- Đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu quốc tế, Trung ương và 

các đại biểu khách mời khác. 

- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu khách mời. 

- Tổ chức tiệc chiêu đãi các đại biểu, khách mời (vào lúc 17 giờ 00 phút 

ngày 25/3/2023) và tổ chức các chương trình tham quan phục vụ các đại biểu 

tham dự. 

- Đưa đón, phục vụ các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư, 

nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; nguyên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh tham dự Lễ Khai mạc. 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, đạo diễn xây dựng kế 

hoạch chi tiết, chương trình nghệ thuật và tổ chức bắn pháo hoa sau khi kết thúc 

chương trình nghệ thuật. 
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- Huy động phương tiện, tổ chức đưa đón Nhân dân thành phố Phan Thiết 

đến dự Lễ Khai mạc. 

- Đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục, an toàn trong thời gian diễn ra Lễ 

Khai mạc; có phương án phát điện dự phòng. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ liên quan khác; 

Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức tiến độ, kết quả thực hiện, đề 

xuất các giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch. 

4. Tiểu ban Tài chính 

- Chủ trì, tham mưu mức, nguồn kinh phí tổ chức Lễ Khai mạc và các 

hoạt động trong khuôn khổ Lễ Khai mạc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

- Tổng hợp dự toán kinh phí của các Tiểu ban. Thẩm định, tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện 

Kế hoạch theo quy định. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí cho Lễ Khai mạc. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ liên quan khác; 

thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức tiến độ, kết quả thực hiện, đề xuất 

các giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch. 

5. Tiểu ban An ninh trật tự, y tế, môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển 

khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng 

chống cháy, nổ; phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng giao 

thông trong thời gian diễn ra Lễ Khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ 

Khai mạc. 

- Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, phối hợp 

phòng chống, xử lý các tình huống liên quan đến sự cố chất độc, phóng xạ, vật 

liệu nổ; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý các thiết bị bay không 

người lái tại khu vực diễn ra Lễ Khai mạc. 

- Triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu và 

khách du lịch dự Lễ Khai mạc; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực tổ chức Lễ 

Khai mạc; bố trí, sắp xếp nơi đỗ ô tô cho các đại biểu, Nhân dân và du khách dự 

Lễ Khai mạc. 

- Xây dựng, triển khai thực hiện phương án bảo vệ, đón, dẫn đoàn các 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đoàn khách quốc tế về dự Lễ Khai 

mạc. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bắn pháo 

hoa. 

- Thực hiện phân luồng giao thông, đảm bảo không ùn tắc, thuận lợi cho 

các đoàn đại biểu tham dự Lễ Khai mạc. 
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- Hoàn thành xây dựng và thực hiện việc duy tu, sửa chữa các tuyến 

đường trong phạm vi quản lý phục vụ tổ chức hoạt động trong khuôn khổ Lễ 

Khai mạc. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo an toàn cho 

các đại biểu và nhân dân tham dự Lễ Khai mạc và các hoạt động trong khuôn 

khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng tại khu vực tổ chức Lễ Khai mạc. 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất về địa điểm để bố trí 

nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế đảm bảo xử lý các tình 

huống cấp cứu tại khu vực diễn ra Lễ Khai mạc.  

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với các nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống 

nơi các đại biểu và khách du lịch ăn nghỉ. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong, sau thời gian diễn ra 

Lễ Khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Khai mạc. 

- Chỉnh trang cảnh quan, môi trường đô thị, tăng cường hệ thống cây 

xanh, hoa, điện chiếu sáng, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sáng - xanh - 

sạch - đẹp tại thành phố Phan Thiết và các địa điểm tổ chức các hoạt động trong 

chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ liên quan khác; 

thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức tiến độ, kết quả thực hiện, đề xuất 

các giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, trưởng các tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và dự trù kinh phí gửi Sở Tài 

chính tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp kinh phí cho 

các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tổng hợp tình 

hình, kết quả, đề xuất giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 (qua Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) để kịp thời chỉ đạo. 

2. Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh 

- Vận động các đơn vị, doanh nghiệp, hội viên, người lao động tích cực 

tham gia vào các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023; thực hiện nếp sống văn 

hóa, ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, mỗi người dân là một 

hướng dẫn viên du lịch; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng 

sản phẩm phục vụ khách du lịch. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động nguồn đóng 

góp xã hội từ các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan. Phối hợp xác nhận, đón, 

đưa tiễn và phục vụ ăn, nghỉ, đi lại của đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành 

Trung ương (theo Bảng phân công riêng). 
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- Các đơn vị chủ trì tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Lễ Khai 

mạc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Cử đại biểu dự đầy đủ, đúng thành phần; xây dựng kế hoạch và thực 

hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan các tuyến đường trên địa bàn (trừ 

các tuyến đường do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện). 

- Mỗi địa phương nghiên cứu, đề xuất tổ chức ít nhất một sự kiện, hoạt 

động cụ thể gắn với chủ đề Hội tụ xanh để hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 

2023. 

- Chỉnh trang đô thị, tăng cường hệ thống ánh sáng, trồng thêm cây xanh, 

hoa tại những nơi công cộng; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên 

địa bàn, nhất là nơi diễn ra các hoạt động trong chương trình Lễ Khai mạc. Phối 

hợp tổ chức các hoạt động khác trong khuôn khổ Lễ Khai mạc. 

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tuần lễ “Môi trường xanh”, riêng các địa 

phương có chủ trì tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Lễ Khai mạc cần 

chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Tổng cục Du lịch; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thành viên BTC NDLQG 2023; 

- Các tổ chức CTXH và các hội quần chúng; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đoàn Anh Dũng 
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