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Kính gửi:  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bộ Xây dựng; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Quảng Nam, 

Kiên Giang và Khánh Hòa. 

 

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử ngày 03 tháng 12 năm 2020 có 

bài viết “Bê tông hóa khu du lịch (Kỳ II): Rất khó để sửa sai”, trong đó 

thông tin: Bê tông hóa các điểm du lịch đang trở thành “hội chứng” ở Sapa, 

Hội An, Phú Quốc, Nha Trang. Muốn phát triển du lịch bền vững, cần phải 

có tư duy, tầm nhìn chiến lược trong quản lý quy hoạch, lấy ý kiến từ nhiều 

bên. Xây dựng tràn lan thì dễ, nhưng để “sửa sai”, “dọn dẹp” tình trạng bê 

tông hóa là rất khó và tốn kém. 

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, 

Quảng Nam, Kiên Giang và Khánh Hòa và các cơ quan liên quan căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xử lý. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Quảng Nam, Kiên Giang và 

Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Các Bộ: KHĐT, TNMT, NNPTNT; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL); 

-  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT; 

- Lưu: VT, KGVX (3).đdt. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nguyễn Sỹ Hiệp 
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