
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

Số:             /UBND-KTTC 
 

V/v giao thẩm định và tham mưu 

phê duyệt Đề án Phát triển du 

lịch huyện Quảng Xương đến 

năm 2030. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hoá, ngày            tháng      năm 2021 

 

                                  Kính gửi:  

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- UBND huyện Quảng Xương. 

 UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 307/TTr-UBND ngày 30/11/2021 của 

UBND huyện Quảng Xương về việc đề nghị phê duyệt Đề án Phát triển du lịch 

huyện Quảng Xương đến năm 2030 (gửi kèm theo). 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, thẩm định nội dung Đề 

án và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án nêu trên và gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20/12/2021. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, căn 

cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và khả năng bố trí vốn từ nguồn ngân 

sách hàng năm; nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ, dự án thực hiện Đề án; có ý 

kiến tham mưu, thống nhất danh mục các nhiệm vụ và kinh phí, nguồn kinh phí 

thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi; gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch trước ngày 30/12/2021.  

3. Trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính, giao 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quảng 

Xương hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề 

án Phát triển du lịch huyện Quảng Xương đến năm 2030 (nếu đủ điều kiện); 

trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 07/01/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, KTTC (VA65157). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Mai Công Hoàng 
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