
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH  

 Số:             /SVHTTDL-QLDL 

V/v rà soát, bổ sung danh mục dự án 

kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch 

trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

        Đắk Nông, ngày      

 

  

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; 

- Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản số 142/SKH-KTĐN, 

ngày 10/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng danh mục dự án 

kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh (có văn bản gửi kèm), trong đó có nội dung rà 

soát, đưa ra khỏi danh mục những dự án đã thực hiện, không đủ khả năng thực 

hiện hoặc không còn phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch của ngành, địa 

phương; đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. 

 Để có cơ sở đề xuất các danh mục dự án thu hút đầu tư về lĩnh vực du 

lịch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của các địa phương cũng như quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, BQL Công viên địa chất Đắk Nông căn 

cứ văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp rà soát, đề xuất đưa ra khỏi 

danh mục những dự án đã thực hiện, không đủ khả năng thực hiện hoặc không 

còn phù hợp và đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư về du lịch giai đoạn 

2021-2025 gửi Sở VHTT&DL trước ngày 26/02/2020 để tổng hợp, đề xuất. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở KHĐT (biết); 

- GĐ Sở, PGĐ Sở Phan Công Việt; 

- Lưu: VT, QLDL (D). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quang 
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