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V/v tham gia ý kiến Đề án phát triển
du lịch huyện Thạch Thành đến năm
2025, định hướng đến năm 2030.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành.
Nhận được Văn bản số 2370/UBND-VHTT ngày 28/9/2020 của UBND
huyện Thạch Thành về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển du lịch huyện Thạch
Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Sau đây gọi tắt là Đề án). Sau
khi nghiên cứu dự thảo Đề án, căn cứ chức năng, nhệm vụ được giao, Sở Nông
nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
- Việc lập Đề án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về danh lam thắng cảnh
gắn với bản sắc dân tộc, đa dạng sinh học của huyện Thạch Thành, nhằm bảo tồn
và phát triển các danh lam thắng cảnh, tịch sử văn hóa, di tích cách mạng cùng với
những văn hóa vật thể, phi vật thể, sắc thái văn hóa đặc trưng của địa phương; đồng
thời làm cơ sở để kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch là rất cần thiết.
- Về bố cục và nội dung Đề án cơ bản thực hiện theo Quyết định số 5013/QĐUBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề cương Đề án
“Phát triển du lịch huyện Thạch Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
- Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau:
+ Phân tích đánh giá thực trạng du lịch, đề nghị thực hiện theo giai đoạng
2011 – 2019 theo đúng Đề cương Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
tại Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 26/11/2019.
+ Về đánh giá, phân tích những cơ hội, thác thức, điểm mạnh và điểm yếu
trong dự thảo Đề án, đề nghị cần làm rõ thêm các khó khăn, thách thức, cơ hội
trong phát triển du lịch của huyện; trong đó việc xây dựng các công trình trong
rừng phòng hộ, đặc dụng, mật độ xây dựng cho phép, phát triển du lịch bền
vững gắn với bảo vệ môi trường,...
+ Đối với các dự án trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, những hạng
mục dự kiến đầu tư có ảnh hưởng đến rừng và đất lâm nghiệp cần chuyển mục
đích rừng (nếu có) và đất lâm nghiệp; đề nghị chủ đầu tư cần phải lập các dự án
đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đầu tư,
thực hiện đầy đủ quy định của Luật Lâm nghiệp và pháp luật về đất đai.
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+ Về nguồn vốn thực hiện Đề án, đề nghị rà soát kinh phí thực hiện, nguồn
vốn cho phù hợp giữa phần thuyết minh và phụ lục của Đề án.
Trên đây là ý kiến tham gia dự thảo Đề án, đề nghị UBND huyện Thạch
Thành xem xét bổ sung, hoàn thiện Đề án./.
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