
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SVHTTDL-QLDL 

V/v đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh  

và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

 

Hậu Giang, ngày       tháng     năm   

        

Kính gửi:    

- Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp Hậu Giang; 

- Các nhà đầu tư/doanh nghiệp kinh doanh 

du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Chương trình công tác số 06/CTr-UBND ngày 26/11/2021 của 

UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ đột phá trong công tác xây dựng 

thể chế, chính sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Thông báo số 09/TB-TT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về kết luận của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại Phiên giải trình về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024; 

Thực hiện Công văn số 3944/VP.UBND-NCTH ngày 21 tháng 9 năm 

2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chuẩn bị nội dung 

trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024. Thực hiện quy định về tổ chức 

lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đề nghị: 

1. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị quyết  

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển 

du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 lên Cổng Thông tin 
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Điện tử tỉnh Hậu Giang trong thời hạn ít nhất là 30 ngày (kể từ ngày văn bản 

được đăng tải) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý. 

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Quý doanh 

nghiệp cho ý kiến góp ý nội dung dự thảo đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2022. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý đơn vị và sự hỗ trợ của 

Văn phòng UBND tỉnh đăng tải lên cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang dự 

thảo văn bản nêu trên./. 

(Đính kèm: (1) Dự thảo Tờ trình; (2) Dự thảo Nghị quyết) 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở (để báo cáo);          

- Thanh tra Sở (để phối hợp); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (để góp ý); 

- Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lý 
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