
    UBND TỈNH BÌNH THUẬN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

      Số: 239/SVHTTDL-QLDL                        Bình Thuận, ngày 07  tháng 02 năm 2023  

V/v góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

                     

    Kính gửi:  

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông 

vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Công thương, Lao động TB & XH, 

Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục quản lý thị trường tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch Bình Thuận. 

 

Thực hiện Công văn số 170/UBND-KGVXNV ngày 17/01/2023 của UBND 

tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020. Trong đó 

Đồng ý về chủ trương bãi bỏ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý các khu du lịch, điểm 

du lịch, bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đúng theo trình tự thủ tục quy định, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã  xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi 

bỏ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận gửi các cơ quan, đơn vị liên 

quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tham gia góp ý. 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận (gửi kèm). 

Để việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định đúng quy định và kịp tiến độ 

trình UBND tỉnh quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Văn phòng 

UBND tỉnh toàn văn Dự thảo để hỗ trợ đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

trong 30 ngày. 

Văn bản góp ý, đề nghị các sở, ngành và địa phương gửi về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch – địa chỉ: 86 Trần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết, email: 

nvdlbinhthuan@gmail.com trước ngày 05/3/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND 

tỉnh. 



Để đảm bảo kịp tiến độ trình UBND tỉnh quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch rất mong quý cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

          

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC  
- Như trên;          

- Lưu: VT, QLDL (Vinh).                

          

 

          

              Bùi Thế Nhân 
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