ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 358 /UBND

Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham mưu UBND huyện xây
dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện
Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày
21/3/2018 của UBND tỉnh

Kính gửi:

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Hậu
Giang thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh;
Chủ tịch UBND huyện giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng
Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung được UBND tỉnh phân công
UBND huyện chủ trì được thể hiện trong Phụ lục đính kèm Kế hoạch số 38/KHUBND của UBND tỉnh, như: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số
08-NQ/TW, Nghị quyết số 103/NQ-CP, Kế hoạch của UBND tỉnh; xây dựng
sản phẩm du lịch sinh thái sông nước miệt vườn; Du lịch cộng đồng; Xây dựng
ấp Văn hóa - Du lịch; Nhân rộng và phát triển mô hình Du lịch nông nghiệp gắn
với xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển du lịch huyện Châu Thành đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;... Chậm nhất đến ngày 27/4/2018 trình
UBND huyện xem xét, quyết định./.
(Đính kèm Kế hoạch số 38/KH-UBND)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Duy (theo dõi, đôn đốc);
- Lưu: VT.
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