
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v đề nghị phối hợp tổ chức Hội thảo 

tham gia xây dựng Đề án phát triển du 

lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 
    

           

Kính gửi: Tổng cục Du lịch Việt Nam. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị 

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quyết định số 147/QĐ-

TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển 

du lịch Việt Nam đến năm 2030, UBND tỉnh Lạng Sơn đã triển khai xây dựng 

dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

Để thảo luận, xác định các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát 

triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới, làm cơ sở hoàn thiện Đề án phát 

triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội 

thảo tham gia xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, 

thời gian dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2020, địa điểm tại Khách sạn Mường 

Thanh, số 68 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du 

lịch tham gia đồng chủ trì điều hành Hội thảo và chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc 

Tổng cục Du lịch hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn trong quá trình tổ chức Hội 

thảo để Hội thảo được tổ chức thành công, đạt được mục đích đề ra. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Tổng cục Du lịch quan tâm, tạo 

điều kiện hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTH).    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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