
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THANH HÓA                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NN                      Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2023 

V/v giao rà soát, hoàn thiện nội dung, 

bố cục của Kế hoạch Chương trình 

phát triển du lịch nông thôn trong 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2023 - 2025, tỉnh Thanh Hóa.  

 

                                Kính gửi:  

- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 232/VPĐP-OCOP ngày 09 

tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh về việc đề nghị 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong 

xây dựng NTM giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Thanh Hóa (gửi kèm theo);  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung Quyết 

định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 

622-QĐ/TU, số 623-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 233/KH-

UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh, các quy định hiện hành của pháp luật 

và tình hình thực tế, rà soát, hoàn thiện đầy đủ nội dung, bố cục của Kế hoạch 

thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai 

đoạn 2023 - 2025, tỉnh Thanh Hóa, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/4/2023./. 

 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;                                                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, PgNN. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Cao Thanh Tùng 
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