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Đồng Tháp, ngày 18 tháng 4 năm 2019

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kính gửi:
- Công ty Cổ phần du lịch Đồng Tháp;
- Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà;
- Công ty TNHH TM DV Lữ hành Đất Việt;
- Công ty TNHH MTV Happy Life Travel.
Thực hiện Công văn số 396/TCDL-LH ngày 27 tháng 3 năm 2019 của
Tổng cục Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Nhằm tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ về
truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và tưởng nhớ công ơn to lớn
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đề nghị
các doanh nghiệp du lịch, lữ hành quốc tế và nội địa thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường xây dựng và giới thiệu đến khách du lịch các chương trình
tham quan, du lịch đến các địa điểm, di tích lịch sử có liên quan đến Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Ưu tiên giới thiệu quảng bá khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Tháp.
2. Nghiên cứu thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá tour dành
cho khách du lịch tham gia các chương trình tham quan, du lịch đến các địa
điểm nói trên.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLDL(C.C).05b.
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