
UBND TfNH TUYEN QUANG CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
SO VAN HOA, TIlE THAO VA DU LICH Dc 1p - Tir do  - Hinh phñc  

S: /TTr-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 03 nám 2020 

TO TR!NH 
V vic trInh ho trq ttr Qu H trçY phát triên du Ijch tinh Tuyên Quang 

KInh g11i: Ui ban nhân dan tinh Tuyên Quang 

- Can cr Quyêt dnh so 136/QD-LJBND ngày 05/5/20 15 cüa Uy ban nhân dan 
tinh v vic thành 1p Qu5' H trçY phát triên du ljch tinh Tuyên Quang; 

- Can cü Quyêt dnh s 841/QD-UBND ngày 14/7/2015 cüa Uy ban nhân 
dan tinh v vic ban hành Quy chê to chirc và hot dng cüa Qu Ho trçY phát 
triên du ljch tinh Tuyên Quang. 

Si Van hoá, The thao và Du 1ch dã chü trI h9p vi các co quan: S Kê hoch 
vâ Du tu; S Cong Thuong; Si Khoa hc và Cong ngh ye vic xem xét de nghj 
h tro phát triên du 1ch theo Quyêt djnh so 136/QD-UBND ngày 05/5/2015 cUa 
Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang và thông nhât báo cáo Uy ban nhân dan tinh 
xem xét, phê duyt ni dung sau: 

1. H trçi 02 dy an san xuât thir san phrn cüa Co sâ san xut may tre dan 
xã Hung Ms', thôn Ngâu 2, xä Hung Ms', huyn Chiêm Hóa (san phám: Hang thi, 
cong in5Y ngh may tre dan, lan, khay mám, hp giáy, bnh gill' am, l cam hoa...), 
mirc dê nghj h trçl: 40.000.000d (Bón mu'o'i triçu dOng) và Dr an san xuât thir 
san phâm cüa h kinh doanh ông Nguyen Van Corn, To Vinh Thinh, thj trân 
Vinh Lôc, huyn Chiêm Hóa (san phám: Dan tInh,), rnirc dê nghj ho trç': 
40.000.000d (BOn mu'o'i triçu dOng) theo diem c, khoán 2, Diêu 11 cüa Quy chê. 

2. Tng s tin d nghj h trçi: 80.000.000 triu dng. 

Sá tin bing chll'. Tam mu'cri triu dng chin. 

3. Ngun kinh phi h trçY: Tii Qu H trg phát trin du ljch tinh Tuyên Quang. 

(co bié'u tang hQp chi tié't d nghj ha' trQ' và biên ban cuç5c hQp gü'i kern theo). 

S& Van hóa, Th thao vâ Du ljch trân tr9ng d nghj U' ban nhân dan tinh 
Tuyên Quang xem xét, phê duyt./. 

Noi nhâ1l:iij 
- UBND tinh (dé xuât); 
- Lãnh dao So'; 
- So Tài chInh; 
- Qu5 Ho tr9 phát triên du ljch tinh; 
- Lu'u: VT, KHTC, QLDL. 

GIAM DO 

Au Thi Mai 



BIEU TONG HOP DANH SACH BE NGH! HO TR CUA QU' HO TRO PHAT TRIEN DU LICH  TINH 

(Kern theo To' trInh sd. /TTr-SVHTTDL ngày tháng 3 nàrn 2020 cia So' VHTT&DL) 

STT NO! DUNG BE NGH! SAN PHAM Co sO BE NGHI BIA CHI 
MIJ'CBE 
NGH! HO 

TRq (dung) 
GHI CHU 

1 
H trq kinh phi t chirc san xut 
thi.r (theo dirn c, khoán 2, Diu 
11 cüa Quy ch) 

Hang thu cong m' 
ngh may tre dan (lan, 
khay rnâm, hp giây, 
bInh giQ' rn, 19 cm 

hoa...) 

Co s0 san xuât may tre dan 
xã Hung Mi 

Thôn Ngu 2, xã 
Hung M, huyn 

Chiêm Hóa 
40.000.000 

2 
H trcY kinh phi san xut thir 
(theo dim c, khoân 2, Diu 11 
cüa Quy ch) 

Dan tInh 
Ho kinh doanh ông Nguyen 

Van Corn 

To VTnh Thjnh, 
thj trn VTnh Lc, 
huyn Chiêm Hóa 

40.000.000 

3 Tng s tin 80.000.000 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VISIT NAM 
phüc 

. C . 

/ _'J
\Z- - 

VAN HOA \\1 BIEN BAN 
- ni dung và rnfrc h trq 

'hát triên du 11th tinh nám 2019 
y 

T1c hin Quy& dnh s 136/QD-.TJBND ngày 05/5/20 15 ciia Uy ban nhân 

dan tinh v vic thành 1p Qu I-is trg phát trin du flch tinh Tuyên Quang; Quyt 

djnh s 841/QD-UBND ngày 14/7/2015 cüa Uy ban nhân dan tinh v vic ban 

hânh Quy ch t chirc và hot dng cüa Qu5 H trçc phát trin du flch  tinh Tuyên 

Quang, S& Van boa, Th thao và Du ljch da tong hcp ho so dà ngh h trg theo 

quy djnh cüa Qu9 H tr9' phát trin du ljch tinh Tuyên Quang (co tang hQp danh 

sách kern iheo,). 

Horn nay, vào hèi 15 gi? 00' ngày 18/9/2019 t.i Hi tnrô'ng Stc Vn hóa, Th 

thao và Du ljch, S& Vn hoá, Th thao và Du ljch dà chii ti-I h9p vói các co quan: S& 

K ho.ch và Du tir; S& COng Thuong; S& Khoa hçc và COng ngh v vic tng h9p 

h so dt nghi h trcl cüa Qu5 H trçi phát trin du ljch tinh nam 2019. 

I. THANTI PHAN 

1. S& Van hóa, The thao Va Dii Ijch 

-BàAuThjMai Chrc vu: Giãrn dc S&, Giám dc Qu Du ljch 

- Ba Nguyen Thj Thu Ha Chirc v: Tnthng phOng Quân I Du ljch 

- Ba Nguyn Th Hue Chirc v: Phó tru'&ng phông Qun 1 Du lich. 

2. S& Khoa h9c và Cong ngh 

- Ba Pharn Thi Lành Chirc vi: Chi ciic Tru&ng Chi ciic Tiêu chn Do 

luô'ng chit Iu'gng. 

3.Sô'Kê hoach vàDu tur: 

- Ong Nguyn Trung Kin Chirc vu: Chuyên viên phông KGVX S& 

4. SO' Cong rrhuo.ng: 

- Ba Nguyn Thj Vn Anh Chi'rc vii: Chuyên viên S& COng Thu'og 

- Ong Phrn Thanh Son Chit'c vi: TnrOng phàng Khuyn cong - Trung tarn 

Khuyen cOng vá Tu' van phát triCn cOng nghip. 



II. NQL DUNG 

1. 13à Au Th Mai, Giám dc S, Giárn dc Qu Du ljch chü trI cuc hçp 

gió'i thiu thành pMn tharn gia và nêu ni dung, chuorig trinh cuc hQp. 

2. ' kiên tham gia cila các di biêu dr hçp: 

2.1. Dai c1i,, SÔ 1(1 IwçicIi và Dilu tu': 

V ni dung và rnirc h trq kinh phi 02 dir an san xut thi'r san phrn: Hang thU 

cong rn' ngh may tre dan cUa Co s san xut may tre dan xã Hirng M5, thôn Ngu 

2, xã Hang M, huyn Chiêm I-Ióa và san phm: Dan tInh cUa h kinh doanh ông 

Nguyn Van Corn, T VTnh Thjnh, thj ti4n VTnh Lc, huyn Chiêrn Hóa là cn 

thit. Nht trI d ngh h trg kinh phi cho 02 dij an san xut thU sn phrn nêu trên. 

2.2. Dcii din So' Cong Tliwo'ng: 

V 02 1i so dê nghj h trçi kinh phI san xu.t thU san phm Hang thU cong 

m7 ngh may tre dan (Ian, khay rnâm, hp giy, bInh gi rn, 19 cm hoa...) CUa 

Co sU san xuAt may tre dan xä HUng M, thOn Ngâu 2, xã HUng M và san phm 

Dan tinh cUa h kinh doanh Ong Nguyn Van Corn, T Vinh Thjnh, thj trn VTnh 

Lôc, huyn Chiêm Hóa: Nht trI d ngh trInh UBND tinh xem xét, h trg. 

2.3. Dcii d&n  SO'Klioa Iz9c và GOng ngIz: 

- Nht tn h trçi kinh phi 02 dr an san xut thU san phrn: Hang thU cong rn' 

ngh may tre dan (lan, khay mâm, hp giy, bInh gi m, lç cm hoa...) cUa Co sU 

san xu.t may tre dan xa HUng M, thôn Ngu 2, xà HUng M và san phrn: Dan 

tInh cia h kinh doanh Ong Nguyn Van Corn, To VTnh Thjnh, thj tr.n Vinh Lc, 

huyn Chim Hóa. 

- V d nghj h trq kinh phi thirc bin dAu tu rnua srn may moe thit bj 1p 

dt h thng ha thUy phn mt ong cUa Hçp tác xã chàn nuOi ong Phong Th& 

Thôn PhUc Lôc B, xã An Khang, thành ph Tuyên Quang: H9p tác xã chàn nuOi 

ong Phong Thô dã duqc UBND tinh h trg tai  Quyêt djnh so 13 8/QD-UBND 

ngày 09/02/20 15 cUa ChU tjch UBND tinh v vic phê duyt dir an "T.IJ'ng ding 

tin b k thuât trong san xut, ch bin rnt ong và xây dirng thuong hiu Mt 

ong Tuyên Quang", thôi gian thçrc hin dr an: 30 tháng, tU tháng 01/2015 dn 

tháng 6/2017, vi vy không dira vão danli sách h so ti-Inh UBND tinh (theo Diê'u 
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10. Các lioçit c45ng du lich dU'OC xem xét, h' trç; khoán 2, diê'in b. Không xem xét 

M trçl &i vó'i các san phd'in du ijch có nç31 dung trztng 1p vat nhthig san phdin d 

du'ci'c h trc' trong các chitong trInh, dzc an khác cza nhà nithc,). 

HI. KET LUJN CUOC HOP 

Sau khi thão 1un trên co s& kin tharn gia cüa các thành phn tharn dix 

h9p, chi trI cuc hçp thng nht k& 1un vói ni dung sau: 

1. Can cir theo Quy& djnh s6 841/QD-UBND ngày 14/7/20 15 cüa UBND tinh 

v vic ban hânh Quy ch t chüt và hoat dng c11a Qu H trq phát trin du 1ch tinh 

Tuyên Quang, theo dirn c, khoàn 2, Diu 11 cüa Quy ch& Nht tn 02 dic an san xut 

thü san phm cüa Co s& san xut may tre dan xã Hung M, thôn Ngu 2, xã Wing 

M5, huyn Chiêm Hóa (san phrn: Hang thu cong rn ngh may tre dan (lan, khay 

rnârn, hp giy, bInh giü m, 19 cm hoa...), rnirc d nghj h trçY: 40.000.000d (Ban 

muui triu dng) và Dr an san xut thCr san phrn cüa h kinh doanh Ong Nguyn 

Van Corn, To VTnh Thnh, thj trn Vinh Lc, huyn Chiêrn Hóa (san phrn: Dan tInh, 

d nghj h6 trç: 40.000.000d (Ban rnuoi triu dng); S& V.n hóa, The thao và Du 

ljch tham mixu van bàn trmnh UBNT) tinh xern xét, phê duyt theo quy djnh. 

2. V d nghj M trçl kinh phi thirc hin du tir rnua srn may moe thit bj 1p dt 

h thing h thüy phn rnt ong cüa Hçrp tác xä chàn nuôi ong Phong Th, ThOn Phic 

Lc B, xà An Khang, thanh ph Tuyên Quang: H9p tác xa chan nuôi ong Phong Th 

dä du'9'e UBND tinh h tr t?i  Quyt djnh s 13 8/QD-UBND ngày 09/02/2015 cüa Chü 

tch IJBND tinh v vic phê duyt d an "Ting ding tin b k thuãt trong san xut, ch 

bin rn.t ong Va xây dy'ng thuung hiu Mt ong Tuyên Quangt', thOi gian thirc hin dir 

an: 30 tháng, till tháng 01/2015 d&n thang 6/2017, vi vy không du'a vào danh sách h 

so trInh UBND tinh iheo Diu 10. ác hoçit d5ng du itch duv'c xem xét, h tro; khoán 

2, diem b. KliOng xemn xét h TQ' dó'i vó'i các san phzn du ljch Co n5i dung tring lap vái 

nhthig sOn phOm dã du'c ho trc/ trong cOc chu'o'ng trInh, dc On IthOc ci"a n/ma imzrO,). 

Cuôc hop kt thuc vào hi 17h giô cüng ngày, biên bàn du9c các thành viên 

tham gia thng nh.t vói ni dung kt 1un và nh.t trI k ten. Biên bàn nay là CO SG 

d SO Van hóa, Th thao và Du ljch báo cáo TiJy ban nhân dan tinh./. 
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DULCH 
- 

SAN PHAM 

1 

STT GHI CHU 
MCBE 
NGHI[ HO 

TRq (dng) 

40.000.000 

D!A cni 

Thôn Ngu 2, x 
Hing M, huyên 

Chiêrn Hóa 

Hang thñ cong ni9 
ngh rny tre dan (lan, 
ldiay rnârn, hp giy, 
bInh giQ rn, 19 cam 

boa...) 

CO' SO BE NGH 

Co so' san xu&t may tre dan 
xâ Hiing M 

NQI DUNG BE NGH! 

J-Iô tra kinh phI t clrtht sn xuât 
thfr (theo di& c, khoãn 2, Diu 
11 cña Quy ch) 

2 Dan tInh 40.000.000 
T Vinh Thjn]i, 

thj trn Vnh Lôc, 
huyn Chiêm Hóa 

H kinh doanh ông Nguyn 
Vn Corn, 

H trçY kinh phi san xu.t thi 
(theo dirn c, khoãn 2, Diu 11 
cüa Quy ch) 

BIEU TONG FIQP DANH SA 

(Kèin thec Van ban so': 

--'.c., 

4jEs 
- 

'I i) QLDL ngày 03  tháng 10 nni 2019 ca Sà T7HTT&DL) 

O TRQ CUA QU HO TRQ PHAT TRItEN DU L]JCH TIINH 
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