
     

UBND TỈNH KON TUM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

 

    Số:         /SVHTTDL - QLDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              

                  Kon Tum, ngày       tháng       năm     
 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án  

Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn 

gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025 

định hướng 2030 

 

 

 

 

 Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Nông nghiệp & PT Nông thôn; Kế hoạch và Đầu 

tư; Tài nguyên & Môi trường; Tài Chính; Giao thông vận tải; Công 

thương; Xây dựng; Thông tin & Truyền thông; Y tế; Sở Ngoại vụ. 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum; Liên 

đoàn Lao động tỉnh Kon Tum; Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Kon 

Tum; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam tỉnh Kon Tum; Tỉnh Đoàn  Kon Tum. 

    - UBND các huyện, thành phố Kon Tum. 
 

Căn cứ Công văn số 2174/UBND-KGVX ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum V/v triển khai kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ 

Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Chương trình công tác trọng tâm năm 2022;  

Căn cứ công văn số 621/UBND-KGVX ngày 07/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về Đề cương Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác 

xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ công văn số 1382/UBND-KGVX ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

gia hạn thời gian tham mưu Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn 

với công tác xây dựng Nông thôn mới; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum đã xây dựng dự thảo Đề án Phát triển 

du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025 định hướng 2030; 

Để hoàn thiện dự thảo Đề án báo cáo trước khi trình UBND tỉnh xem xét quyết 

định, kính đề nghị các đơn vị tham gia góp ý vào bản dự thảo Đề án về các nội dung có 

liên quan và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tài liệu được đính kèm công văn 

hoặc đăng tải trên trên mục Thông báo của trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Kon Tum: http://svhttdl.kontum.gov.vn. 

http://svhttdl.kontum.gov.vn/


 Văn bản góp của các ngành gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 

trước ngày 29/06/2022 để tổng hợp, hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh. 

Sở VHTT&DL rất mong nhận được sự phối hợp và ý kiến góp ý của các cơ quan, 

địa phương để Sở hoàn thành nhiệm vụ chung ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                      

- Đ/c Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu VT, QLDL(Ánh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Hoàng 
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