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V/v trả lời kiến nghị của ƯBND Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019
tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị 

trực tuyến Chính phủ với các địa phương
? \ 

Kính gửi: Uy ban nhân dân tỉnh Cao Băng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của ủy ban nhân 
dân tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo 
Công văn số 708/VPCP-QHĐP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, nội 
dung kiến nghi như sau:

“Đề nghị sớm phê duyệt Đề án cơ chế, chỉnh sách đặc thù phát triển 
Khu du lịch thác Bản Giốc ” (Câu sẻ  ố).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Vãn 
hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với ủy  ban nhân dân tỉnh 
Cao Bằng xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch 
thác Bản Giốc. Bộ đã khảo sát, làm việc tại thực địa, có ý kiến chuyên môn, 
đồng thời đề nghị tĩnh Cao Bằng lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự 
thảo đề án.

Đến nay, dự thảo đề án đang ừong quá trình hoàn thiện và sẽ trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới ủy ban nhân dân tỉnh 
Gao Bằng để biết.,
Nơi nhận:
- Như ừên;
- Thù tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
-  Vãn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, TCDL, 

Vụ KHTC, Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

Nguyên Ngọc Thiện


