
 

 

 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Số:  1003 /SVHTTDL-DL 

V/v góp ý Bản Danh mục các chính sách thu 

hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đang có 

hiệu lực của tỉnh. 

          

Hà Tĩnh, ngày 9 tháng  10  năm 2018 

Kính gửi: Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh. 

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 146/TT-HTDN 

ngày 01/10/2018 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu 

tư tỉnh về việc góp ý Bản Danh mục các chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh đang có hiệu lực của tỉnh; sau khi xem xét dự thảo văn bản, Sở 

bổ sung danh mục các chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

đang có hiệu lực của tỉnh về lĩnh vực du lịch như sau: 

1. Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 

2025 và những năm tiếp theo. 

2. Quyết định số 2117/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy định 

hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của 

HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 

2025 và những năm tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Trung tâm 

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh tổng hợp, bổ sung và 

hoàn thiện Dự thảo văn bản./.  

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, NVDL; 

- Gửi bản giấy + điện tử.                                                                     
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 Lê Trần Sáng 

 


		2018-10-09T07:50:57+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




