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Số:  3254  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 09 tháng 8 năm 2019 

V/v Đề án phát triển du lịch 
tâm linh tỉnh Lạng Sơn, giai 
đoạn từ nay đến năm 2025 

 
 

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

Sau khi xem xét Công văn số 813/SVHTTDL-QLDL ngày 02/8/2019 của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất chưa phê duyệt Đề án phát 
triển du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ nay đến năm 2025, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chưa phê duyệt Đề án phát triển du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn, 
giai đoạn từ nay đến năm 2025 theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tại Công văn nêu trên. 

2. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, tổ chức 
lấy ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân liên quan đến lĩnh vực du lịch tâm linh 
để xây dựng Đề án phát triển du lịch tâm linh phù hợp với đặc điểm tình hình và 
thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
 KG-VX, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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