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Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v xem xét đề xuất của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tại Báo cáo số 12/BC-

SVHTTDL 
 

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

Xem xét Báo cáo số 12/BC-SVHTTDL ngày 20/01/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai 

đoạn 2018 - 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Hiện tại, UBND tỉnh đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý 

kiến chỉ đạo về dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

đồng thời đang chỉ đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng 

dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 

06/11/2020 của Ban Cháp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Chương trình 

3): Tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành 

ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (trình 

phiên họp UBND tỉnh kỳ tháng 02/2021). 

Do đó, để bảo đảm sự thống nhất, toàn diện, đồng bộ trong thực hiện 

nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh trước mắt chưa xem 

xét đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch tại Báo cáo nêu trên; giao Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du  lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp 

tục nghiên cứu nội dung đề xuất tại Báo cáo trên để đưa vào dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các 

cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phát triển du lịch tỉnh (tại  

  QĐ số 1695/QĐ-UBND ngày 13/9/2017); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà 
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