
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VH  

V/v xây dựng cơ sở hạ tầng theo 

Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND ngày 14/12/2020 của 

HĐND tỉnh tại Làng du lịch cộng 

đồng xã Hữu Liên, Yên Thịnh 

Hữu Lũng, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;  

- UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025. Để triển khai nội dung chính sách đảm bảo hiệu quả, đúng 

mục đích, quy trình thủ tục đầu tư và thanh, quyết toán, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh 

và các cơ quan liên quan, khảo sát lại hệ thống đường giao thông nội bộ; nhà vệ sinh 

công cộng tại Làng du lịch cộng đồng đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình 

Sở Tài chính tại Tờ trình số 135/TTr-SVHTTDL ngày 24/9/2021 về việc đề nghị cấp 

kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo 

Nghị Quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh trong năm 

2022. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh 

khảo sát, lập dự toán kinh phí đầu tư, quy trình thủ tục thanh quyết toán công trình. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện về nguồn vốn đầu 

tư, đối ứng của huyện.  

4. UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh chủ động vận động, tuyên truyền tới các hộ 

dân trong phạm vi ảnh hưởng khi triển khai xây dựng, cải tạo nâng cấp đường giao 

thông nội bộ; nhà vệ sinh công cộng tại Làng du lịch cộng đồng; phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán kinh phí trình 

UBND huyện.  

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, báo kết 

quả về UBND huyện và Phòng Văn hoá và Thông tin huyện trước ngày 15/3/2022./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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