
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SVHTTDL-QLDL Tây Ninh, ngày 15 tháng   8  năm 2019 

V/v góp ý Dự thảo “Đề án phát triển cụm 

ngành du lịch tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 

2019-2021 và định hướng đến năm 2030” 

 

            

      Kính gửi: 

 - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh; 

  

Căn cứ Quyết định 3026/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 103/2017/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành 

động 68-CTr/TU của Tỉnh  ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính 

trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 4517/TB-TTKGV, ngày 30 tháng 7 năm 

2019 của của Tổ thư ký giúp việc – Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp đột 

phá của tỉnh về Kết luận của đồng chí Phạm Văn Tân- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện những giải 

pháp đột phá để phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 

(tháng 7/2019).  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh “Đề án phát triển cụm ngành du lịch tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 

2019-2021 và định hướng đến năm 2030”, sau nhiều lần chỉnh sửa và hội thảo 

lấy góp ý cho đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn chỉnh dự thảo đề 

án. Để đảm bảo tính thống nhất của dự thảo đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch kính đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp góp ý cho dự thảo “Đề án phát triển 

Cụm, ngành du lịch tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2019-2021 và định hướng đến năm 

2030”. (Đính kèm dự thảo Đề án) 

Ý kiến đóng góp gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng 

Quản lý du lịch) qua email: sovhttdl@tayninh.gov.vn hoặc 

phongdulichtn@gmail.com chậm nhất ngày 23/8/2019. Sau thời gian trên, các 

đơn vị không gửi góp ý thì xem như thống nhất với dự thảo. 

Trân trọng./. 

   Nơi nhận:  
- Như trên;    

- TV Nhóm Công tác phát triển du lịch; 

 - BGĐ Sở; 

- VP Sở (đăng cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, QLDL.   

                             GIÁM ĐỐC 
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