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                              Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 3543/UBND -TH ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc chuẩn bị các nội dung tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế miền Trung 

“Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải Trung Bộ” tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã có văn bản số 609/SVHTTDL-DL ngày 02/7/2019 gửi Hiệp hội 

Du lịch nhằm triển khai nội dung trên đến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn 

tỉnh. Sở cũng đã làm việc, trao đổi trực tiếp tới một số doanh nghiệp du lịch, tuy 

nhiên, thời gian này đang là mùa cao điểm du lịch, các doanh nghiệp đang tập 

trung để kinh doanh. Chi phí ăn, nghỉ đi lại doanh nghiệp tham gia phải tự túc 

trong khi các doanh nghiệp đang khó khăn nên đến thời điểm này chưa có đơn vị 

nào đăng ký tham gia. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo UBND tỉnh được biết và có ý 

kiến chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

  Gửi bản giấy + điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Lê Trần Sáng 
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