
UBND TfN}I DAK NONG 
S VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

Si: /SVHTTDL-QLDL 
V/v 1y kin di vci D%r thão K 
hoch triên khai thirc hin Quyêt 

djnh so 3570/QD/BVHTTDL ngày 
2 1/12/2022 cüa B VHTTDL 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

Dák Nóng, ngày tháng nám 2023 

KInh gui: 
- Các Sâ, ban, ngành; 
- UBNID các huyn và thành ph Gia Nghi'a. 

Thcc hin Cong van s 7586/UBND-KGVX ngày 28/12/2022 cUa Uy ban 
nhân dan tinh ye vic tham mini triên khai thirc hin Quyêt djnh so 
3570/QD/BVHTTDL ngày 21/12/2022 cüa B VHTTDL; Can c1r Quyêt djnh so 
3570/QD/BVHTTDL ngày 21/12/2022 cüa B VHTTDL cüa Bô Van boa, The 
thao và Du ljch ye vic phê duyt Dê an "lfng dçing cong ngh cüa cong nghip 
4.0 dê phát triên du ljch thông minh, thüc day du ljch tr& thành ngành kinh tê 
müi nhn"; Nghj quyêt so 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 cUa Tinh Uy Däk Nông 
ye chuyên dôi sO tinh Dàk Nông den nàm 2025, djnh huthig den näm 2030. 

S& VAn hóa, Th thao và Du ljch xây dirng Dir thão K hoach triM khai 
thirc hin Dê an "llng dçing cOng ngh cüa cong nghip 4.0 dê phát triên du lch 
thông minh, thi1c day du flch trâ thành ngành kinh tê rnUi nhn" giai dotn 2022 
— 2025, djnh hithng den näm 2030 trên dja bàn tinh DAk Nông (co Thr tháo Kê 
hoach kern theo). 

D hoàn chinh Dir thão K hoch trInh Uy ban nhân dan tinh, Sâ VAn hóa, 
The thao và Du ljch kInh dê nghj qu co quan, dan vj nghiên cru cho kiên v 
Dir thão neu trên. VAn bàn gop gth ye Sâ Van hóa, The thao và Du ljch trithc 
ngày 06/02/2023; dông th?ñ g1ri files mêm qua dja chi Email: 
tranlaptrave1gmail.com  de tong hçip. 

Si VAn hóa, Th thao và Du ljch trao di và trân trçng cam on sr phi 
hcp cüa qu Co quan, don vi.!. 

Noinhân: 
- Nhu tren; 
- UBND tinh (thay b/c); 
- BGD So; 
- Luu: VT, QLDL (Lap). 
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