UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 646/SVHTTDL-QLDL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 29 tháng 3 năm 2017

V/v góp ý Kế hoạch thực hiện
Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị quyết 09-NQ/TU

Kính gửi:
- Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính,
Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế,
Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây
dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải.
- Công an tỉnh.
- Thành ủy Phan Thiết, Thị ủy La Gi, Huyện ủy các huyện.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,
Căn cứ công văn số 582/UBND-KGVX ngày 24/02/ 2017 của UBND tỉnh về
việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017.
Trong đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020 và Nghị
quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành dự thảo Kế hoạch, đề nghị
các sở, ngành, địa phương tham gia góp ý dự thảo bằng văn bản hoặc trực tiếp trên
bản dự thảo và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (mail:
nvdlbinhthuan@gmail.com, điện thoại: 3813.958, fax: 3830.685) trước ngày
05/4/2017 để hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, tham mưu Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch (Dự thảo Kế hoạch kèm theo).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ngành, địa phương quan
tâm, phối hợp và thực hiện đúng theo thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLDL
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