
UỶ 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 7  năm 2021 
   
   V/v xin ý kiến góp ý dụ thảo  

Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ 

          thị trấn Đồng Đăng 
 

Kính gửi:   

                    - Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Nông    

                       nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài  

                       nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; 

 - Công an tỉnh; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/HU, ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Cao Lộc về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2020 - 

2030, định hướng đến năm 2045 và Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 09/3/2021 

của UBND huyện Cao Lộc về phê duyệt Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện 

Cao Lộc giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2045; 

Nhằm quản lý, khai thác tối ưu và hiệu quả những tiềm năng du lịch, đồng thời 

xây dựng, duy trì không gian mang tính cộng đồng, tạo lập các hoạt động văn hóa, du 

lịch, thương mại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của Nhân dân 

trên địa bàn và du khách thập phương, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc triển khai  

“Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ thị trấn Đồng Đăng”. Để đảm bảo các nội dung của 

Đề án bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định của 

pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trân trọng đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh; 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nghiên cứu, có ý kiến đóng góp bằng văn bản cho dự 

thảo Đề án để hoàn thiện xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc (qua phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện: địa chỉ email: pvhttcaoloc@gmail.com) trước ngày 

30/7/2021. 

 UBND huyện Cao Lộc rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ 

quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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