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Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 3  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề cương Đề án “Phát triển du lịch nghề, làng nghề truyền 

thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các Văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Luật Du lịch 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên 

Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Hội nghị 

lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về xây dựng Thừa Thiên Huế 

xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông 

Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 8 năm 2013 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 7 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên 

Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 270/TTr-SDL ngày 

17 tháng 03 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định “Đề cương Đề án Phát triển du lịch 

nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-

2030”.  
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Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị: 

1. Sở Du lịch: 

- Chủ động triển khai, lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện 

xây dựng Đề án theo qui định hiện hành. 

- Sau khi Đề cương Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, chủ động lập, 

trình thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng Đề án đúng quy định. 

        2. Giao Sở Tài chính tham mưu phân bổ nguồn vốn để thực hiện xây 

dựng Đề án. 

3. Thời gian hoàn thành: Hoàn thành Đề án và trình UBND tỉnh phê 

duyệt trước ngày 30/11/2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn ph ng U  D tỉnh, Giám đốc các Sở : Du lịch, Tài 

chính; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị x  và các huyện  Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

-  hư Điều 4; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, DL. 
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Nguyễn Thanh Bình 
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