
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-CN Thanh Hoá, ngày         tháng          năm 2021 
V/v hỗ trợ Công ty cổ phần 

hàng không VietJet mở mới 

đường bay Thanh Hóa - Phú 

Quốc. 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Tài chính; 

- Sở Giao thông vận tải; 

 - Công ty cổ phần hàng không Vietjet. 
 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được các Công văn của Công ty cổ phần hàng 

không Vietjet: số 86-21/VJC-COM ngày 31/3/2021 về cam kết thời gian khai thác 

đường bay Thanh Hóa - Phú Quốc; số 87-21/VJC-COM ngày 31/3/2021 về hỗ trợ 

kinh phí cho đường bay Thanh Hóa - Phú Quốc. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của 

các sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2902/STC-TCDN 

ngày 26/5/2021, của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1939/SGTVT-KHTC 

ngày 10/5/2021; cụ thể: 

1. Đồng ý chủ trương hỗ trợ cho Công ty cổ phần hàng không VietJet mở 

đường bay mới Thanh Hoá - Phú Quốc theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quy định về việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không 

Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế theo Nghị quyết số 

125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hoá. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn 

vị liên quan, căn cứ tình hình hoạt động thực tế của hãng hàng không để tham 

mưu và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho Công ty cổ phần hàng không VietJet 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN (V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

              

 
 

Mai Xuân Liêm 
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