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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VH 
V/v triển khai Kế hoạch khảo sát,  

hội nghị đánh giá thực trạng, đưa ra giải 

pháp, định hướng phát triển DLCĐ 

Hữu Lũng, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Văn hoá và Thông tin; 

- Ủy ban nhân dân xã: Yên Thịnh, Hữu Liên. 
 

  Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SVHTTDL ngày 10/5/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức khảo sát, hội nghị đánh giá thực trạng, 

đưa ra giải pháp, định hướng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, UBND huyện đề nghị: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

 - Tham gia đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng của điểm du lịch cộng đồng 

tại Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên, Yên Thịnh ngày 24-25/5/2022; 

 - Chuẩn bị cho lãnh đạo UBND huyện Báo cáo về thực trạng phát triển du 

lịch cộng đồng trên địa bàn huyện; kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới. Thời 

gian hoàn thành ngày 20/5/2022; 

 - Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện các nội dung trong 

Kế hoạch; Thông tin tới các thành phần liên quan tham gia các nội dung đề ra 

đúng thời gian, đảm bảo số lượng, thành phần theo kế hoạch; 

 - Tham mưu đăng ký đại biểu của huyện, xã tham gia đoàn học tập kinh 

nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại Sơn La, Yên Bái gửi Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch theo yêu cầu. 

 2. Ủy ban nhân dân xã Hữu Liên, Yên Thịnh 

 - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện các nội dung trong Kế hoạch khảo 

sát, đánh giá thực trạng của điểm du lịch cộng đồng tại Làng du lịch cộng đồng 

Hữu Liên, Yên Thịnh ngày 24-25/5/2022; 

 - Tham dự và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá thực trạng, 

đưa ra giải pháp, định hướng phát du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022 (về khó khăn, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân phát triển du lịch cộng 

đồng trong thời gian qua) đảm bảo ngắn gọn, hiệu quả; 

  - Lập danh sách đại diện lãnh đạo UBND xã và công chức Văn hóa – Xã 

hội xã tham gia đoàn học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại Sơn 

La, Yên Bái gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 15/5/2022 để tổng 

hợp báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



 (Các nội dung khác không nêu trong Công văn này đề nghị các cơ quan, 

đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 52/KH-SVHTTDL ngày 10/5/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi trên VNPT-iOffice) 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL (b/c); 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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