
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH NINH BINIH Dôc 1p - Tir do - Htnh phüc 

      

So  492  /UBND - VP5 
V/v tip, phát song Chixng trmnh 
Lê Khai mac Näm Du lich Quoc 
gia 2021 - Hoa Lu, Ninh BInh 

Ninh BInh, ngày tháng  4  nám 2021 

KInh gui: Uy ban Nhãn dan các tinh, thành ph 

Duqc si dng cüa Thu ttthng ChInh phü, Uy ban Nhân dan tinh Ninh 
BInh phôi hqp vài Bô Van hóa, The thao và Du ljch và các tinh, thành phô to 
chüc Chuang trinh Näm Du ljch Quôc gia 2021 - Hoa Lu, Ninh BInh vri chü dê 
"Hoa Lu - Co do ngàn näm". Näm Du ljch Quôc gia 2021 - Hoa Lu, Ninh BInh 
có quy mô quôc giavà tam cà quôc tê, bao gôm chui các sir kin kinh tê - van 
hóa - xã hi tiêu biêu cüa ngành Du ljch Vit Nam, diên ra trong suôt cã näm 
2021. Thông qua các hot dng, sir kin cüa Nàm Du ljch Quoc gia 2021 - Hoa 
Li.r,Ninh BInh, các giá tn, ye dçp, tiêm näng phát triên Du ljch Ninh BInh nói 
riêng và Du ljch Vit Nam nói chung sê duçrc gii thiu, quãng bá sâu rng, kS' 
vçng tao dng 1irc quan trng, dua ngãnh Du ljch vuçit qua khüng hoáng, s&m 
phuc hOi sau thyi gian bj ânh hu&ng ntng nê cüa dai  djch Covid - 19. 

Chucing trInh L Khai mtc Nàm Du ljch qu& gia 2021 - Hoa Lu, Ninh 
BInh duçrc to chüc tai  Di tIch QuOc gia dc bit: Khu Di tIch ljch sü van hóa CO 
do Hoa Lu và duqc truyên hInh tnirc tiêp trên VTV1 cüa Dài Truyên hInh Vit 
Nam tü 20 gii 10 phüt, ngày 20 tháng 4 näm 2021. 

D tuyên truyn, quáng bá rng râi Nàm Du ljch QuEc gia 2021 - Hoa 
Lu, Ninh BInh den dOng dão nhân dan, du khách, các doanh nghip du ljch và 
cac nhà dâu tu trong va ngoài nuâc, Uy ban Nhân dan tinh Ninh Binh trân 
trçng dê nghj Uy ban Nhân dan các tinh, thành phô quan tam chi dao  Dài Phát 
thanh và Truyên hInh dja phining tiêp, phát song Chucmg trInh trên. 

Trãn tr9ng d nghj Uy ban Nhân dan các tinh, thành ph quan tam, phi 
hcp th?c hin./. 

Noinhin: 
- Nhu trên; 
- BCD Näm Du Ijch Quôc gia 2021; 
- BTC Näm Du ljch Quôc gia 2021; 
- Chà tjch, các PCT UBND tinh; 
- Dài PTTH Ninh BInh; 
- Liru VT, VP5; 
NN_VP5_CVUB 
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Tong Quang Thin 
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