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Số: 735 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2019 

V/v xây dựng Đề án phát triển du 
lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

Sau khi xem xét Công văn số 178 /SVHTTDL-QLDL ngày 22/02/2019 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất triển khai xây dựng Đề án 
phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây 
dựng Đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Quá trình xây dựng Đề cương Đề án, cần có Báo cáo đánh giá, nhận định 
về: (1) Kinh nghiệm, tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án của một 
số tỉnh như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lào Cai,… (2) Chất lượng Đề án (hoặc quy 
hoạch phát triển du lịch) do một số đơn vị tư vấn đã xây dựng tại tỉnh Lạng Sơn 
từ năm 2010 đến nay. Báo cáo quy trình xây dựng Đề cương của Đề án. 

Báo cáo nêu trên và Đề cương của Đề án sẽ được Ban Chỉ đạo phát triển 
du lịch xem xét, cho ý kiến trong tháng 4/2019 trước khi trình UBND tỉnh quyết 
định. 

2. Về kinh phí thực hiện 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng dự toán gửi Sở Tài 
chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TC, KHĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, TH, THCB;              
- Lưu: VT, KGVX, (LHH). 
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