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Số: 524 /SVHTTDL-DL 
V/v góp ý quy hoạch xây dựng vùng  

huyện Đức Thọ đến năm 2035, tầm nhìn 

đến năm 2050 

. 

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 6 năm 2018    

Kính gửi: Sở Xây dựng 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1087/SXD- 

KTQH ngày 22 /5/2018 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến thẩm định quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

Sau khi nghiên cứu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với các 

nội dung như quy hoạch đã nêu. 

Tuy nhiên, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành và liên 

vùng, thế mạnh nổi trội về phát triển du lịch của huyện Đức Thọ là Núi Hồng, 

sông  La, truyền thống hiếu học và ẩm thực các món ăn về hến, bún bò và làng 

nghề truyền thống. Do vậy, ở trang 132, mục 6.3.4, cần xác định các trung tâm 

tăng trưởng về du lịch nên xác định khu lưu niệm tổng bí thư đầu tiên của đảng 

Trần Phú và bến Tam Soa, du thuyền trên sông La sẽ là điểm nhấn chính phát 

triển du lịch, còn khu du lịch khác là  những vệ tinh xung quanh trục phát triển 

du lịch của huyện Đức Thọ và cần đặt phát  triển du lịch Đức Thọ trong mỗi liên 

hệ phát triển chung của du lịch Hà Tĩnh.   

 Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, đề nghị Sở Xây 

dựng xem xét, bổ sung vào nội dung quy hoạch./. 

Nơi nhận:   KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL. 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 
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