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UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 32/VHTT Sông Hinh, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

V/v tạo điều kiện cho Đoàn cán bộ đi học 

tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng 

đồng 

 

 

Kính gửi:  

     - Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Kon Tum; 

     - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông. 

 

Được sự đồng ý của UBND huyện Sông Hinh về việc cho phép Phòng VH&TT 

huyện tổ chức Đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại 

huyện Kon Plông và TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Công văn số 591/UBND ngày 

04/5/2022 của UBND huyện). Để việc tổ chức Đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm 

mô hình du lịch cộng đồng đạt kết quả; Phòng VH&TT huyện Sông Hinh trân trọng 

kính đề nghị Lãnh đạo Phòng VH&TT huyện Kon Plông và Lãnh đạo Phòng VH&TT 

thành phố Kon Tum quan tâm tạo điều kiện trong thời gian Đoàn công tác của huyện 

Sông Hinh đến làm việc tại địa phương, cụ thể như sau:  

 1. Về thành phần Đoàn và thời gian, địa điểm, lịch trình: (Kèm theo danh sách 

Đoàn công tác và dự kiến Chương trình làm việc). 

2. Nội dung, chương trình: Ổn định tổ chức, giới thiệu thành phần 2 bên; nghe 

lãnh đạo địa phương nơi Đoàn đến học tập kinh nghiệm giới thiệu tóm tắt đặc điểm, 

tình hình và hoạt động của Điểm, làng du lịch cộng đồng (công tác tổ chức, quản lý, 

kinh phí; kết quả nội dung, phương pháp hoạt động và bài học kinh nghiệm rút ra,…).  

 3. Một số yêu cầu cần sự giúp đỡ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon 

Plông và Thành phố Kon Tum: Giới thiệu khách sạn cho đoàn nghỉ, lựa chọn một mô 

hình du lịch cộng đồng hoạt động có hiệu quả tại địa phương để Đoàn tham quan học 

tập và chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động; công tác tổ chức và hướng dẫn 

Đoàn tham quan học tập,…   

 Kính mong sự quan tâm tạo điều kiện của các đồng chí. 

 Trân trọng./.  

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đ/c Ksor Y Phun, PCT.UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Đông 

ĐT: 0914140085 
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