
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số: 2546 /UBND-VH 
V/v góp ý  Đề án phát triển kinh tế du lịch 

nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn 

mới Hà Tĩnh đến năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                        Đức Thọ, ngày  19 tháng 7 năm 2019 

 
 

                             Kính gửi:     

                                         - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

                                         - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh; 

                                          
       

 

Thực hiện công văn số 4699/UBND-NL4 ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về việc góp ý Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025. Sau khi nghiên cứu bản dự thảo  Đề án, UBND huyện 

Đức Thọ xin tham gia một số ý kiến như sau: 

Trong phần III, ở điểm a, mục 1.2  các loại sản phẩm du lịch gắn với nông 

thôn mới, huyện Đức Thọ xin bổ sung thêm sản phẩm đặc trưng của địa phương 

ngoài Bánh gai ở xã Đức Yên thì Đức Thọ còn nổi tiếng với ruốc cáy, ruốc rươi ở xã 

Đức Vĩnh, Đức La, Đức Quang. 

Trong phần IV, ở mục 2.5 xây dựng tour du lịch đến các mô hình, điểm nông thôn mới, 

huyện Đức Thọ xin điểu chỉnh ở tour 3 như sau:  xã Tùng Ảnh - Chùa Đá - Mộ cố Tổng Bí 

thư Trần Phú - Du thuyền nghe hát ví Sông La - Khu du lịch Hải Thượng Lãn Ông - 

Suối nước nóng Sơn Kim. 

Trên đây là một số đề xuất của huyện Đức Thọ đối với đề án./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (B/c); 

- Chánh VP Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT, VH. 

TM UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

P. CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Trần Hoài Đức 
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