
UBND TNH TUYEN QUANG 
So VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

   

So: /SVHTTDL-QLDL 
V/v báo cáo phitc vi giám sat tInh hmnh thirc 
hin Nghj quyêt so 09/2021/NQ-HDND cüa 

Hi dông nhán dan tinh 

Tuyên Quang, ngày tháng 02 nám 2023 

Kmnh gi:ri: 
- U ban Mt trn T quic và các t chirc chInh trj 

xã hi tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, Co quan, don vj thuc tinh; 
- Hip hi doanh nghip tinh. 

Thuc hin Van bàn s 523 1/UBND-THVX ngày 30/12/202 1 cüa UBND 
tinh ye triên khai thirc hin Nghj quyêt so 09/2021Q- ngày 20/12/2021 
cüa Hôi dông nhân dan tinh Quy djnh mt so chInh sách ho trçl phát triên du ljch 
trén dja bàn tinh Tuyên Quang; Van bàn so 10/HDND-VI-IXI-1 ngày 10/01/2023 
cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic báo cáo phic vçi giám sat, trong do có ni 
dung giao cho Sâ Van hoá, The thao và Du ljch báo cáo kêt qua triên khai thirc 
hin Nghj quyêt so 09/2021/NQ-HDND ngày 20/12/2021 cüa Hi dông nhãn 
dan tinh Quy djnh mt so chInh sách ho trg phát triên du ljch trên dja bàn tinh 
Tuyên Quang. 

D dánh giá kt qua trin khai thrc hin Nghj quyêt so 09/2021/NQ-
HDND ngày 20/12/2021 cüa Hi dông nhân dan tinh Quy djnh mt sO chInh 
sách h trg phát triên du ljch trên dja bàn tinh Tuyên Quang, Sâ Van hoá, The 
thao và Du ljch trân trQng dê nghj các s, ngành, co quan, don vj, dja phiicing, 
doanh nghip báo cáo ni dung theo chüc nàng, nhim vi to chirc triên khai, 
thirc hin Nghj quyêt, nhu sau: 

1. Cong tác chi do, hwrng dan, triên khai thirc hin 

1.1. Vic tham rnuu, ban hành các van bàn chi 4o, hithng dn triên khai 
thirc hin Nghj quyét so 09/2021/NQ-I-IDND ngày 20/12/202 1 cüa HDND tinh. 

1.2. Cong tác thông tin, tuyên truyên v Nghj quyêt so 09/2021/NQ-
HDND ngày 20/12/202 1 cüa HDND tinh. 

1.3. Cong tác phi hçp vói các Co quan, don vj, dja phucmg trong tn6 khai 
thrc hiên chInh sách h trq phát triên du ljch trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

2. Dánh giá chung 

- lfu diem. 

- Hmn ch và nguyen nhân. 

-Giáiphápthchin. 
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3. Kiên nghj 

Sâ Van hóa, The thao và Du ljch trân tr9ng d nghj các si, ngành, co 
quan, dan vj, dja phuang, doanh nghip phôi hçip bao cáo kêt qua th%rc hin 
Nghj quyêt, giri ye Si trwc ngày 14/02/2023 dê tong hqp, báo cáo Ban Van 
hoá-Xã hi Hi dông nhân dan tinh theo quy djnh./. 

No'i nh(in:X' 
- Nhir trén (p/h); 
- Lãnh dao Sec; 
- Luu: VT, QLDL (Hut). 

KT.GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Lê Thanh Sorn 
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