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Số         /SVHTTDL-QLDL 

Về việc Xin ý kiến góp ý Dự thảo Đề án 

“Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035” 

    Cao Bằng, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị theo danh sách gửi kèm 
 

 Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(VHTTDL) phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch -Tổng cục Du lịch 

tổ chức Hội thảo xin ý kiến đối với Dự thảo Đề án “Phát triển Du lịch tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035” (gọi tắt là Đề án). 

 Tại Hội thảo, Sở VHTTDL đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu 

đối với các nội dung của Đề án. Tuy nhiên, trong khuôn khổ thời gian có hạn 

nên một số sở, ban, ngành, đơn vị chưa được sắp xếp tham gia đóng góp, ý kiến.  

 Vì vậy, để Đề án sớm được thống nhất, thông qua và triển khai có tính 

khả thi cao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục xin ý kiến góp ý dự thảo 

Đề án bằng văn bản của các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn 

tỉnh. 

 Các ý kiến góp ý, chỉnh sửa đề nghị gửi về: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 047, đường Lý Tự Trọng, phường 

Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đồng thời gửi bản mềm theo 

địa chỉ: phuongnvdlcb@gmail.com. 

Thời gian: trước ngày 08/01/2021. 

Sau thời gian trên, nếu không nhận được ý kiến phản hồi từ các đơn vị, sẽ 

được coi là nhất trí với dự thảo Đề án. 

 Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan, đơn vị./. 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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