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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành Kế hoạch triển khai Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành 
phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn năm 

2022 – 2025 (Kế hoạch), 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh gửi dự thảo Kế hoạch nêu trên lấy ý kiến đóng góp  của các đồng 
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trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Trường hợp cần có thêm thời gian để 
nghiên cứu, đề nghị phản hồi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được biết; sau 

thời gian nêu trên, nếu các đồng chí không có ý kiến phản hồi được xem như 
thống nhất với dự thảo Kế hoạch. 
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"Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng")./. 
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KẾ HOẠCH  

Triển khai Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch  
Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng  

sông Cửu Long giai đoạn năm 2022 – 2025 

 
 

Căn cứ Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành p hố Hồ Chí 
Minh (TP. HCM) và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai 

đoạn 2020-2025 ngày 14 tháng 12 năm 2019; 
Căn cứ Kế hoạch số 2080/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình liên kết, hợp  
tác phát triển du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn năm 2021 –  
2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành 

ĐBSCL giai đoạn năm 2022 - 2025 như sau:  
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Cụ thể hóa Kế hoạch số 2080/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình liên kết, 
hợp tác phát triển du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn năm 

2021 – 2025; 
 - Giới thiệu, quảng bá, gắn kết, tạo điều kiện phát triển du lịch Sóc Trăng 

trên cơ sở liên kết, hợp tác với TP. HCM và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. 
 - Phát huy vai trò của các doanh nghiệp lữ hành và các doanh nghiệp du 
lịch, Hiệp hội Du lịch trong và ngoài tỉnh trong việc xây dựng các sản phẩm, 

chương trình liên kết du lịch hấp dẫn, độc đáo, khác biệt, mang đậm chất địa 
phương; đồng thời, thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, t ạo cơ hội 

hợp tác, liên kết phát triển của các doanh nghiệp TP. HCM và các t ỉnh, thành 
khu vực ĐBSCL. 

2. Yêu cầu 
- Các nhiệm vụ triển khai bám sát các thỏa thuận hợp tác liên kết phát 

triển du lịch đã được ký kết. 

- Kết quả liên kết hợp tác phải được cụ thể hóa bằng những sản p hẩm, 

nội dung thiết thực. 
- Hợp tác trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ, bình đẳng và cùng p hát triển; 

đảm bảo hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, trong đó doanh nghiệp du lịch đóng 
vai trò quyết định việc triển khai hợp tác này. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Sóc Trăng, ngày         tháng        năm 2022   

(Dự thảo)  
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Năm 2022 

1.1. Trao đổi thông tin trong công tác quản lý nhà nước về du lịch  
Phối hợp tham gia Hội nghị Tổng kết triển khai thực hiện Chương trình  

liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành 
ĐBSCL năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022. 
- Địa điểm: Dự kiến tại tỉnh An Giang. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch tỉnh Sóc Trăng. 

1.2. Phát triển sản phẩm du lịch 
1.2.1. Tổng hợp danh sách các di tích văn hóa lịch sử tiêu biểu đã được 

công nhận và đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, nâng cấp  để kết 
hợp phát triển du lịch 

- Thời gian thực hiện: năm 2022 
- Địa điểm: trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng.  
1.2.2. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối các doanh 

nghiệp lữ hành TP. HCM và các tỉnh, thành trong liên kết giữa TP. HCM và 13 
tỉnh, thành ĐBSCL tham quan, trải nghiệm Lễ hội Oóc Om Bóc –  Đua ghe Ngo 

Sóc Trăng lần thứ V khu vực ĐBSCL và Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer Nam 
bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng. 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý IV năm 2022. 

- Địa điểm: tại tỉnh Sóc Trăng 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng 

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng và các doanh nghiệp 
kinh doanh du lịch. 

        1.3. Quảng bá xúc tiến du lịch 

1.3.1. Phối hợp tham gia Hội nghị giới thiệu quảng bá du lịch Thành p hố 

Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong khuôn khổ Ngày hội du lịch và  
Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022  

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022 
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch. 
1.3.2. Tham gia các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch liên kết 

giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL tại các thị trường trọng 

điểm năm 2022 
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022 

- Địa điểm: Các tỉnh, thành trọng điểm trong nước và thị trường quốc tế 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
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- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng. 

1.3.3. Phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu du lịch 
Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL  

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng. 

1.4. Phát triển nguồn nhân lực 
 Tham gia lớp chuyên đề “Ứng dụng công nghệ số trong du lịch” nhằm 

nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn quản lý du lịch  

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2022 

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.  

1.5. Mời gọi đầu tư phát triển du lịch 
1.5.1. Phối hợp kiến nghị đầu tư và hoàn thiện hạ tầng giao thông, cơ sở hạ 

tầng phục vụ liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 
tỉnh, thành ĐBSCL 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 
- Đơn vị thực hiện: Sở Giao thông Vận tải  

- Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và 13 
tỉnh, thành ĐBSCL.  

1.5.2. Hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận thông tin chính sách và quy trình, thủ 

tục đầu tư trên địa bàn tỉnh 
- Thời gian thực hiện: Năm 2022 

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành p hố 

Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong liên kết. 
2. Năm 2023 

2.1. Trao đổi thông tin trong công tác quản lý nhà nước về du lịch  
2.1.1. Phối hợp tham gia Diễn đàn liên kết, hợp tác phát triển du lịch    

Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2023  
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023 

- Địa điểm: Dự kiến tại tỉnh Bạc Liêu 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng. 

2.1.2. Phối hợp tham gia Hội nghị Tổng kết triển khai thực hiện Chương 

trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, 
thành ĐBSCL năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024  

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023 
- Địa điểm: Dự kiến tại tỉnh Cà Mau 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng. 

2.2. Phát triển sản phẩm du lịch 
Phối hợp tổ chức đánh giá hoạt động 03 tuyến du lịch “Những nẻo đường 

phù sa”, “Non nước hữu tình”, “Sắc màu vùng biên” và phát triển tuyến du lịch mới. 
- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2023. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch tỉnh Sóc Trăng. 
2.3. Quảng bá xúc tiến du lịch 
2.3.1. Tham gia các hoạt động giao thương, trao đổi sản phẩm du lịch liên 

kết Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong khuôn khổ Ngày 
hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023 
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch tỉnh Sóc Trăng. 
2.3.2. Phối hợp tổ chức đánh giá công tác triển khai thương hiệu du lịch 

vùng Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL 
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich  
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài phát 

thanh và Truyền hình Sóc Trăng và Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng.  

2.3.3. Tăng cường quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, 
thành ĐBSCL trên các kênh truyền thông địa phương cùng với các phương tiện 

truyền thông hiện đại như internet, các trang mạng xã hội…  
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông 
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Sóc Trăng, Đài 

Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng. 
2.4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

 Hỗ trợ phát động, vận động cơ sở kinh doanh du lịch tham gia Hội thi 
nghiệp vụ du lịch do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng.  

2.5. Mời gọi đầu tư phát triển du lịch 

Phối hợp tham gia Hội nghị quốc tế về xúc tiến đầu tư lĩnh vực du lịch vào 
Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023 
- Địa điểm: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Cần Thơ 

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
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- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến 
Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong 

liên kết. 
3. Năm 2024 

3.1. Trao đổi thông tin trong công tác quản lý nhà  nước về du lịch 
Phối hợp tham gia Hội nghị Tổng kết triển khai thực hiện Chương trình liên 

kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL 
năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025  

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024 
- Địa điểm: Dự kiến tại tỉnh Long An 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng. 

3.2. Phát triển sản phẩm du lịch 
3.2.1. Phối hợp tổ chức đánh giá hiệu quả khai thác các Chương trình liên 

kết, khảo sát xây dựng các chương trình du lịch mới, kết nối doanh nghiệp lữ hành  
khai thác và phát triển các điểm đến, sản phẩm dịch vụ liên kết Thành phố Hồ 

Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL  
- Thời gian thực hiện : Quý II và Quý III năm 2024. 

- Đơn vị thực hiện : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch tỉnh Sóc Trăng. 
3.2.2. Học tập kinh nghiệm, tiếp cận công tác đánh giá chất lượng các cơ 

sở ăn uống và mua sắm đạt chuẩn phục vụ du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc 

tiệm cận quốc tế 
- Thời gian thực hiện : Quý II đến cuối năm 2024. 

- Đơn vị tổ chức : Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp  

kinh doanh du lịch tỉnh Sóc Trăng.  
3.3. Quảng bá xúc tiến du lịch 

3.3.1. Phối hợp tham gia Hội nghị giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch 
mới về liên kết Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong khuôn 

khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế và Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM năm 2024 
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024. 

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng. 

3.3.2. Tham gia các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch liên 

kết Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL tại các thị trường trọng 
điểm năm 2024 

- Thời gian thực hiện: cả năm 2024. 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng. 
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3.4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 
Hỗ trợ phát động, vận động cơ sở lưu trú du lịch tham gia Hội thi nâng cao 

tay nghề phục vụ du lịch 
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2024 

- Đơn vị thực hiện: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV 
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở lưu trú trên địa tỉnh Sóc Trăng 
3.5. Mời gọi đầu tư phát triển du lịch 

Phối hợp thực hiện cẩm nang hỗ trợ các nhà đầu tư trong các nội dung    
tiếp cận thông tin, chính sách và quy trình, thủ tục đầu tư 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành p hố 

Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong liên kết 
4. Năm 2025 

4.1. Trao đổi thông tin trong công tác quản lý nhà nước về du lịch  
4.1.1. Phối hợp tham gia Diễn đàn liên kết hợp tác phát triển du lịch    

Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL lần 4 năm 2025  
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2025 

- Địa điểm: Dự kiến tại tỉnh Kiên Giang 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng. 

4.1.2. Phối hợp tham gia Hội nghị Tổng kết triển khai thực hiện Chương 

trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 
tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn năm 2021 - 2025, triển khai nhiệm vụ phương 

hướng giai đoạn năm 2025 - 2030  
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025 

- Địa điểm: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng 

4.2. Phát triển sản phẩm du lịch 
4.2.1. Phối hợp tham gia Ngày hội kết nối các doanh nghiệp lữ hành khai 

thác và phát triển các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ liên kết giữa Thành phố 
Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL 

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2025 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch tỉnh Sóc Trăng. 
4.2.2. Phối hợp tổ chức đánh giá và trao giải thưởng các sản phẩm du lịch 

mới khai thác hiệu quả trong Chương trình liên kết giữa Thành phố Hồ Chí 
Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến cuối năm 2025  
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
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- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng. 

4.3. Quảng bá xúc tiến du lịch 
4.3.1. Phối hợp tham gia không gian kết nối doanh nghiệp du lịch và người 

tiêu dùng về sản phẩm du lịch liên kết Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành 
ĐBSCL trong khuôn khổ Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025  

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2025 
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch tỉnh Sóc Trăng. 

4.3.2. Tham gia xây dựng gian hàng chung quảng bá giới thiệu du lịch 
Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong khuôn khổ Ngày hội   

du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 
- Thời gian thực hiện: Năm 2025 

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch tỉnh Sóc Trăng 

4.4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 
 Tham gia 02 lớp chuyên đề nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp  vụ, p hục 

vụ du lịch tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL 
- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý IV năm 2025 
- Địa điểm: Theo thư mời của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
- Đơn vị phối hợp: Các Công ty lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch tỉnh Sóc Trăng. 
4.5. Mời gọi đầu tư phát triển du lịch 

Phối hợp đánh giá các hoạt động xúc tiến đầu tư và tình hình hoạt động các 
dự án đầu tư du lịch và Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025 
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Cần Thơ 

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong 
liên kết. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch số 2080/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình liên kết hợp  

tác phát triển du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCLgiai đoạn năm 2021 –  
2025 và các nội dung của Kế hoạch này, đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình 

thực tế, chủ động phối hợp các Sở, ngành và các đơn  vị có liên quan xây dựng 
kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch của đơn vị, dự 

toán kinh phí thực hiện các nội dung theo lĩnh vực phụ trách để triển khai thực 
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hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa , Thể 
thao và Du lịch) để kịp thời theo dõi, chỉ đạo. 

2. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tích cực hỗ trợ 
truyền thông, quảng bá thông tin về các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ liên 

kết hợp tác TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. 
3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối phối hợp các đơn vị 

có liên quan, các tỉnh, thành phố trong liên kết theo dõi việc triển khai thực hiện 
Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin đến TP. HCM 

và các tỉnh, thành ĐBSCL. 
 Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình liên kết hợp  tác 
phát triển du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn năm 2022 – 

2025. Yêu cầu các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 
tùy vào điều kiện và tình hình thực tế, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị kịp  

thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.  
 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL (báo cáo); 
- Tổng cục Du lịch (báo cáo); 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Sóc Trăng; 
- UBND 14 địa phương; 
- Sở DL: TP. HCM, Kiên Giang; 
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành ĐBSCL; 
- Các Sở: VHTTDL, KH&ĐT, TT&TT,      
 NN&PTNN, GTVT, Công thương,  
Nội vụ, KHCN; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Báo Sóc Trăng; Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
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