UBND TINH TUYEN QUANG
sO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH
So: 174 /SVHTTDL - QLDL
V/v xây dmg danh mic
dir an môi gçi dâu tix du ljch

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM
Dc 1p - Tr do - H,nh phüc

12tháng 3 näm 2020
Tuyên Quang, ngày

KInh gri: Ban Quàn 1 các khu du ljch tinh
Theo d nghj cüa Trung tam Xüc tiên Mu ti.r tinh tti Cong van s 36/TT'XTXTTH ngày 09/3/2020 ye vic xây drng danh miic dr an mñ gi dâu tu vào tinh
Tuyên Quang giai doan 2020-2025.
Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj Ban Quàn 1 các khu du ljch tinh
can cir chüc näng nhirn v11 phôi hcip xây dimg danh miic d1,r an mi gpi dâu ti.r
dê tong hçp phc vi cong tác xüc tiên mi gi dâu tu' vào 1mb vrc du Ijch, ni
dung c1t the nhu sau:
1. Rà soát, b sung và d xuit daiih rnçic dir an mô'i gpi nghiên cau Mu tu'
giai dotn 2020 - 2025:

TT

Ten du' an

Dia

QUy mô,
cong suât

Vn Mu tu
(1.000 USD)

Ghi chü

1

2. D xut dir an trQng diem mi gi dâu tu giai dotn 2020 - 2025
(Theo biu mu kern theo)
Ni dung dê XULt d nghj Ban Quàn 1 các khu du ljch giri v Si Van
hóa, The thao và Du ljch truóc ngày 22/3/2020 dé tOng hgp. Bàn mêm g11i ye
dja chi mail: dulichtuyenquang@gmail.com.
SO' Van hóa, Th thao và Du ljch trân trQng d nghi./.
NoinIzân:

- Nhix kInh gi:ri; (phôi hçip t1c hin)
- Unh do Sex;
- Ltru QLDL, VT.
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Lê Thanh Soii

TEN DAN

1.Mo tâ dia dim
2. Dja dirn
3. Diên tIch:
4. Quy mô:
5. Tng von du tu dr an:
6. HInh thrc du tu:
7. Tin do thuc hiên dir an:
8. Muc tiêu:
9. Hiu qua kinh t x hi:
10.Can Cu lap di an:
11.Các chInh sách ixu dAi vói nhà du tu:
- Uu dài tin thuê dt:
- Mien giãrn thu nhp doanh nghip:
- H trçY kinh phi dào to lao dng:
12.ChInh sách u'u dâi, h trq dâu tu' cüa tinh:
- Giâi phóng mt b&ng:
- V h thng k thut:
- V thu tuc hành chInh:
13.Dix kin chi phi dn bii giâi phóng mt b&ng
- S h phâi di dô'i:
- S khu phãi di di:
-Giátrjdnbüdt:
- Giá trj dn bü tài san trên dat:
- Các h trçY khác.

