
  

KẾ HOẠCH 
Đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát thực địa xây dựng Đề án “Phát triển 

du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-SVHTTDL ngày 28/8/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát thực địa xây dựng 

Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 

2035”; 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An xây dựng Kế hoạch đón tiếp và làm việc 

với Đoàn khảo sát thực địa xây dựng Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2035” với các nội dung cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG 

1. Thời gian:  

Từ 7h30, ngày 06/9/2020. 

2. Địa điểm 

Bia ma nhai ngự chế vua Lê Thái Tổ. 

3. Thành phần  

- Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Vụ Thị trường; Trung tâm TV&ĐT Du 

lịch; Lãnh đạo, chuyên viên Sở VHTTDL Cao Bằng; Công ty Vidotour-chi nhánh 

Hà Nội; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Công chức Văn hóa xã Hồng Việt. 

4. Nội dung công việc 

Khảo sát thực tế tại các điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

theo Đề cương đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt; 

Thu thập số liệu, tài liệu phục vụ viết chuyên đề Đề án; 

Làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Trao đổi điểm khảo sát, 

tình hình phát triển du lịch của huyện, xin ý kiến về một số nội dung liên quan và 

các vấn đề phát sinh khi thực hiện Đề án. 

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nội dung theo Kế 

hoạch đón tiếp và làm việc với đoàn khảo sát.  
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2. Ủy ban nhân dân xã Hồng Việt 

- Chỉ đạo nhân dân thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan tại 

điểm Bia ma nhai ngự chế vua Lê Thái Tổ. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn khảo sát khi tác nghiệp địa bàn. 

- Bố trí đón tiếp, hướng dẫn đoàn khảo sát theo Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát thực địa xây 

dựng Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 

năm 2035” tại huyện Hòa An. Đề nghị phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã 

Hồng Việt và đơn vị liên quan tạo điều kiện, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện 

hiệu quả ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND xã Hồng Việt; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

          Đàm Thế Trang 
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