UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1415/SVHTTDL-QLTDTT

Bình Thuận, ngày 02 tháng 6 năm 2021

V/v xây dựng Kế hoạch triển khai
thực hiện Kế hoạch số 1903/KH-UBND
ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Hiệp hội Thể thao giải trí và dưới nước tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch số 1903/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về
việc tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025.
Để việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số
1903/KH-UBND một cách có hiệu quả, góp phần sớm xây dựng Bình Thuận trở
thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, UBND
các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Thể thao giải trí và
dưới nước tỉnh căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, tiến hành xây dựng
Kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương mình và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch trước ngày 30/6/2021.
Hàng năm các đơn vị, địa phương báo cáo sơ kết nhiệm vụ được giao về
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất ngày 20/12 để tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLTDTT (Toàn).
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