
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:            /UBND-KGVX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày       tháng 02 năm 2021 

 V/v thay đổi thời gian tổ chức các hoạt  

động truyền thông kích cầu du lịch năm  

  2021 tại Kế hoạch số 952/KH-UBND  

     ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh 

             

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Xử lý Công văn số 339/SVHTTDL-QLDL ngày 19/02/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc đề nghị thay đổi thời gian tổ chức các hoạt động trong kế 

hoạch truyền thông kích cầu du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2021, UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Đồng ý thay đổi thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông kích cầu du 

lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2021 tại Kế hoạch số 952/KH-UBND ngày 28/01/2021 của 

UBND tỉnh như đề nghị tại Công văn số 339/SVHTTDL-QLDL nêu trên, cụ thể: 

- Các hoạt động tổ chức trong tháng 3, 4 năm 2021 tại Kế hoạch số 952/KH-

UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh chuyển sang sau tháng 6 năm 2021 (gồm: 

Hội thảo Du lịch 4.0; Famtrip - Ngày hội Blogger/Vlogger và chiến dịch truyền 

thông quảng bá; Famtrip ẩm thực “Hương vị Cao Nguyên”; Giải đấu võ thuật Nhà 

nghề Đắk Lắk lần thứ Nhất năm 2021). 

- Các nội dung khác tại Kế hoạch số 952/KH-UBND ngày 28/01/2021 của 

UBND tỉnh không thay đổi. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh 

COVID-19 để chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp với tình hình 

thực tế của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 

17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ) và Công văn số 1394/UBND-KGVX, ngày 

09/02/2021 của UBND tỉnh. 

Nhận được Công văn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Bộ VHTTDL (b/c); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh: 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Cty CP Truyền thông đa phương tiện Trees; 

- Công ty Điện lực Đắk Lắk; 

- Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk; 

- Lưu VT, KGVX (HTN-30b) 

KT. CHỦ TỊCH 

                     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

H’ Yim Kđoh 
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