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Thực hiện Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, trong đó mục Đề án phát triển du lịch 

và thể thao thành tích cao (Mục 4, Phần II, Phụ lục số 02) được phân bổ 10 tỷ đồng, 

sau khi trừ 10% tiết kiệm theo quy định, nguồn kinh phí được phân bổ 9 tỷ đồng, đã 

phân bổ 3 đợt năm 2019 là 7.061 triệu đồng. 

Căn cứ Nghị quyết số 81/QĐ-UBND 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, Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 

của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-

HĐND và ý kiến đề xuất của các đơn vị; sau khi nghiên cứu và phối hợp với các 

ngành liên quan thẩm định thực tế, Sở VH,TT&DL dự kiến bổ sung phân bổ 

kinh phí thực hiện chính sách du lịch đợt 4, tổng kinh phí đề xuất phân bổ:         

1.898 triệu đồng (Một tỷ tám trăm chín mươi tám triệu đồng), có phụ lục phân 

bổ chi tiết kèm theo. 

Để kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức các hoạt động phục vụ 

phát triển du lịch, kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, thẩm định phương án phân 

bổ kinh phí đợt 4, trình UBND tỉnh quyết định cấp nguồn kinh phí cho các đơn 

vị thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Lưu: VT, QLDL; 

- Gửi: Bản giấy + điện tử. 
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