
UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI DU LỊCH  

THÁC BẢN GIỐC NĂM 2022 
         

Số:       /BTC-VHTT 

  V/v đăng ký tham gia quảng bá, trưng 

bày sản phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm 

làng nghề thủ công truyền thống, hình 

ảnh đẹp, giới thiệu điểm du lịch của các 

địa phương trong tỉnh tại Lễ hội du lịch 

Thác Bản Giốc năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Trùng Khánh, ngày       tháng 9 năm 2022 

                       Kính gửi:  

                                      - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng; 

                                      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                                      - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

                                      - Các doanh nghiệp trên địa bàn. 

 

        Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đã ban 

hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức Lễ 

hội Du lịch Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh năm 2022. Lễ hội nhằm giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người, sản vật đặc sản của 

huyện Trùng Khánh nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung đến với bạn bè trong 

nước và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch của 

địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc 

phòng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới, là ngày hội văn 

hóa du lịch, là cầu nối gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các vùng miền, 

làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của huyện 

Trùng Khánh và tỉnh Cao Bằng. 

         Để công tác tổ chức Lễ hội đạt hiệu quả, có nhiều sản phẩm OCOP, đặc 

sản, quảng bá hình ảnh đẹp, giới thiệu điểm du lịch của các địa phương trong tỉnh 

đến du khách trong nước và quốc tế, Ban tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc 

bố trí các gian hàng có vị trí thuận lợi, kết hợp hài hòa không gian du lịch và nghỉ 

ngơi dừng chân của du khách đến trẩy hội. Ban tổ chức Lễ hội rất mong nhận 

được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, các doanh nghiệp tham gia phối hợp cùng Ban tổ chức Lễ hội đưa các sản 

phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm lưu niệm đặc sắc, hình ảnh đẹp, điểm du lịch của 

địa phương để quảng bá và giới thiệu với nhân dân, khách tham quan du lịch, góp 

phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trùng Khánh lần thứ 

XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

            Thời gian: các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và các doanh 

nghiệp đăng ký tham gia gian hàng trưng bày lại Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc, 

huyện Trùng Khánh năm 2022 trước ngày 15/9/2022. 
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            Mọi thông tin liên hệ với Ban tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 

2022 (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trùng Khánh, SĐT người phụ 

trách: 0983.828.878, đ/c Lã Hồng Kỳ - Phó Trưởng phòng)./. 

          Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVH&TT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Văn Bộ 
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