
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC  

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:          /UBND-VHTT                           Cao Lộc, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v góp ý kiến vào các  nội dung  

 theo yêu cầu của Ban Cán sự đảng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

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

 

UBND huyện nhận được Công văn số 750/SVHTTDL-VP ngày 10/6/20201 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc góp ý các nội dung theo yêu cầu của 

Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Về Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 

- Nhất trí dự thảo Tờ trình phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 

2030. 

- Nhất trí dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến 

năm 2030. 

- Nhất trí với Chương trình, dự án, đề án đến năm 2030. 

2. Về Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 

- Nhất trí với dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch. 

- Nhất trí với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 

2021-2025 trong lĩnh vực du lịch. 

3. Nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP 

ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến 

năm 2020. 

 Trên đây là ý kiến của UBND huyện Cao Lộc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP; 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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