
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1120  /SVHTTDL-VP 

V/v phối hợp tổ chức Chương trình  

giới thiệu du lịch Hà Tĩnh kết hợp khảo sát, 

học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng 

đồng, quản lý xây dựng điểm đến và xúc 

tiến quảng bá du lịch 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 11 năm 2019 

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

Thực hiện Chương trình hành động số 540-CTr/TU, ngày 20/3/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 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; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Hà Tĩnh về phát triển du lịch; Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Quy định một số chính sách 

phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh 

nghiệm làm du lịch cộng đồng, quản lý xây dựng điểm đến và xúc tiến quảng bá, 

liên kết, hợp tác phát triển du lịch tại tỉnh Hà Giang từ ngày 21/11 đến ngày 

24/11/2019, thành phần Đoàn công tác dự kiến khoảng 40 người. 

Trong chương trình công tác của Đoàn, dự kiến vào 14h00 ngày 

23/11/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh sẽ tổ chức Hội nghị giới 

thiệu, quảng bá du lịch Hà Tĩnh với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du 

lịch tỉnh Hà Giang. 

Để chuyến công tác của Đoàn được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tạo điều kiện giúp Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Hà Tĩnh một số nội dung sau: 

- Liên hệ địa điểm ăn nghỉ cho Đoàn công tác từ tối ngày 21/11 đến sáng 

ngày 24/11/2019 và địa điểm tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Hà 

Tĩnh vào chiều ngày 23/11/2019. 

- Xây dựng chương trình và liên hệ các điểm đến để Đoàn công tác đi khảo 

sát một số khu, điểm du lịch, sản phẩm du lịch, mô hình đầu tư phát triển và 

quản lý du lịch tại Hà Giang trong ngày 22/11/2019 và sáng ngày 23/11/2019. 

- Mời các đại biểu tỉnh Hà Giang dự Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch 

Hà Tĩnh vào chiều ngày 23/11/2019 với thành phần như sau: 

+ Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, 

đơn vị liên quan thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang; 

+ Đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Xúc tiến 

du lịch Hà Giang; 

+ Đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Hà Giang; 



+ Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, 

khách sạn (khoảng 60 người); 

+ Cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương thường trú trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang (khoảng 10 người). 

Rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Hà Giang. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP; 

- Gửi bản giấy + điện tử. 

 

 Đã ký 

 Bùi Xuân Thập 
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