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 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Điểm du lịch Khu dịch vụ thương mại tổng hợp  

Yên Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;  

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 

Du lịch; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

4704/TTr-SVHTTDL ngày 22  tháng 11 năm  2021 về việc ban hành Quyết định 

công nhận Điểm du lịch Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Yên Trung, xã Yên 

Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, gửi kèm Báo cáo số 4688/BC-

SVHTTDL ngày 19/11/2021 về việc Kết quả thẩm định Điểm du lịch Khu dịch vụ 

thương mại tổng hợp Yên Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Định (lần 2). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Điểm du lịch Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Yên 

Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Yên Định và ông Trịnh Xuân Nghiệm có trách nhiệm 

thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch 

Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Yên Trung theo đúng quy định hiện hành 

của Nhà nước; đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi 

trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho 

khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào 

các hoạt động du lịch. 

2. Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông 

vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 
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thôn, Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm 

tra, đôn đốc UBND huyện Yên Định, ông Trịnh Xuân Nghiệm triển khai thực 

hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Khu dịch vụ thương 

mại tổng hợp Yên Trung theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Giám đốc Công an 

tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Chủ tịch UBND xã Yên Trung, ông 

Trịnh Xuân Nghiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC (VA63074). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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