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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân bổ kinh phí thực hiện chính sách Phát triển du lịch  

(đợt 1) năm 2020 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng 

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

năm 2025 và những năm tiếp theo;  

Căn cứ Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh 

về Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 81/2017/Q-HĐND ngày 

13/12/2017 của HĐND tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3048/STC-HCSN ngày           

12 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích ngân sách từ nguồn kinh phí Chính sách phát triển du lịch 

năm 2020 (Gạch đầu dòng thứ 9, Khoản 4, Phụ lục 02, ban hành kèm theo Quyết 

định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh) cấp cho các địa 

phương, đơn vị, số tiền: 1.778.000.000 (một tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu 

đồng), chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo. 

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện 

giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định. 

- Các địa phương, đơn vị được phân bổ kinh phí tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và thanh 

quyết toán theo quy định hiện hành. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và 

hướng dẫn địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;                       

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 

KINH PHÍ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NĂM  2020 ( Đợt 1 ) 

(Kèm theo Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh) 

  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung công việc 
Kinh phí 

thực hiện 
Đơn vị thực hiện 

I 
Chính sách hỗ trợ các hoạt động xúc tiến, 

quảng bá du lịch 
1,338 

 

1 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng và biểu diễn chương 

trình nghệ thuật phục vụ lễ hội Chùa Hương Tích 
138 

Nhà hát Nghệ thuật 

Truyền thống 

2 

Tổ chức Hội nghị giới thiệu xúc tiến du lịch Hà 

Tĩnh với các tỉnh Tây Nguyên 

200 Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 
Hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu về du lịch Hà Tĩnh 

năm 2020 trên kênh VTV1 
200 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

4 
Hỗ trợ tuyên truyền trên Tạp chí Hà Tĩnh Người 

làm báo 
30 

Tạp chí Hà Tĩnh Người 

làm báo 

5 
Tuyên truyền, giới thiệu về du lịch Hà Tĩnh năm 

2020 trên kênh VTC14 
100 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

6 Hỗ trợ tuyên truyền trên Tạp chí du lịch Việt Nam 60 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

7 
Hỗ trợ tuyên truyền du lịch trên Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh 
100 

Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh 

8 
Hỗ trợ phần mềm giải pháp du lịch thông minh 

trên địa bàn tỉnh 
400 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

9 
Tái bản tập gấp Du lịch  Hà Tĩnh, làm khung 

trưng bày ảnh du lịch tại các sự kiện 
60 

Trung tâm Quảng bá, 

xúc tiến văn hóa du lịch 

10 

Tham gia sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày mất đại 

thi hào Nguyễn Du (gian hàng quảng bá tại 

Nguyễn Du) 

50 
Trung tâm Quảng bá, 

xúc tiến văn hóa du lịch 



II 
Chính sách về đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực 
340 

 

1 Hiệp hội du lịch (1 lớp quản trị khách sạn (70% 

dự toán), 01 lớp du lịch cộng đồng) 

120 
Hiệp hội du lịch Hà 

Tĩnh 

2 

Tập huấn nghiệp vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp 

ứng xử cho người quản lý và nhân viên phục vụ 

tại  các khu, điểm du lịch (5 lớp tại Xuân Thành, 

Lộc Hà, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên….) 

220 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

III Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng 100 
 

1 Hỗ trợ sửa chữa khu vệ sinh công cộng 100 
BQL Khu du lịchThiên 

Cầm 

 
Tổng cộng 1.778 
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