
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

Số:              /UBND-KTTC 
 

V/v tổ chức Lễ công bố tuyến, 

điểm du lịch năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2020 

   

               Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tài chính. 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1663/TTr-SVHTTDL ngày 31/5/2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ công bố tuyến, điểm du 

lịch năm 2020; gửi kèm dự thảo Kế hoạch tổ chức công bố tuyến, điểm du lịch 

năm 2020 và văn bản góp ý của các đơn vị liên quan. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất tổ chức công bố tuyến, điểm du lịch năm 2020 với các nội 

dung chính sau: 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh 

Hóa, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch tỉnh, UBND các địa phương trong tỉnh và các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ 22/6 đến 25/6/2020. 

- Địa điểm thực hiện: Tại các khu, điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa và 

một số khu, điểm du lịch của tỉnh Ninh Bình. 

- Nội dung các hoạt động:  

+ Chương trình trải nghiệm tour du lịch tại các khu, điểm du lịch của tỉnh 

Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình (Từ ngày 22/6-24/6/2020). 

+ Tổ chức Tọa đàm tham vấn ý kiến hoàn thiện chương trình và dịch vụ 

tour du lịch (chiều ngày 24/6/2020). 

+ Tổ chức Lễ công bố tour du lịch kết nối di sản (sáng ngày 25/6/2020). 

- Thành phần mời tham dự: Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch 

Việt Nam và các vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Du lịch; Trung tâm Thông 

tin Xúc tiến du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình; đại 

diện doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu trong và ngoài tỉnh; các cơ quan báo, đài 

truyền hình Trung ương và địa phương. 

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh 

Hóa năm 2020 và các nguồn xã hội hóa, huy động hợp pháp khác. 
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2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức công bố 

tuyến, điểm du lịch năm 2020 để triển khai thực hiện; đồng thời, lập dự toán 

kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định và thực hiện các thủ tục cấp phát kinh phí, 

thanh, quyết toán theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để th/h); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- TTXTĐTTMDL; HHDL; 

- Lưu: VT, KTTC (VA20908). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Đức Thịnh 
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