
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ DU LỊCH 

 

Số :         /SDL-QLLH 

V/v hỗ trợ thông tin tới các  
doanh nghiệp lữ hành về phương án  
phân luồng phương tiện giao thông  
qua phà Gót, Cát Hải, Hải Phòng  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố 

  

Ngày 27/4/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Văn bản số 

2751/UBND-XD1 về phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót 

(huyện Cát Hải, Hải Phòng) kể từ ngày 30/4/2022. Sở Du lịch Hải Phòng đề nghị 

Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố phối hợp, hỗ trợ 

nội dung sau: 

Thông tin tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn nội 

dung Văn bản trên để doanh nghiệp thông tin rộng rãi tới khách hàng và chủ động, 

có phương án về phương tiện phù hợp trong việc xây dựng chương trình phục vụ 

khách du lịch đến tham quan Hải Phòng.  

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý Sở. 

Trân trọng! 

(Gửi kèm Văn bản số 2751/UBND-XD1 ngày 27/4/2022  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ (để b/c); 

- Lưu: VT, QLLH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Dương Đức Hùng 
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