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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU PHONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND 

 

Triệu Phong, ngày      tháng     năm 2022 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ tại phiên 

làm việc với xã Triệu Độ và các ngành có liên quan về việc thực hiện 

phát triển du lịch sinh thái tại xã Triệu Độ 

 

 

Ngày 12/4/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ chủ trì 

phiên làm việc với xã Triệu Độ và các ngành có liên quan về việc thực hiện phát 

triển du lịch sinh thái tại xã Triệu Độ. 

Tham dự phiên làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng 

HĐND - UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông 

tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT , Trung 

tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao; về phía xã Triệu Độ có: các đồng 

chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và Công chức Địa chính 

- Nông nghiệp xã. 

Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Triệu Độ trình bày dự thảo Đề án 

“Khu du lịch sinh thái, ẩm thực, khai thác và bảo vệ rừng ngập mặn xã Triệu 

Độ”, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Nguyễn Thành Vũ kết luận: 

UBND huyện biểu dương tinh thần năng động, tích cực, nhiệt huyết của 

lãnh đạo xã Triệu Độ trong việc chủ động phát triển thương mại - dịch vụ, du 

lịch trên địa bàn xã. Việc xây dựng, khai thác tiềm năng lợi thế của vùng rừng 

ngập mặn xã Triệu Độ để phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã 

là chủ trương đúng đắn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn”, Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy 

(khoá XVI) và Kế hoạch số 61-KH/HU của Huyện uỷ (khoá XIX) về thực hiện 

Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Để khai thác tiềm năng lợi thế của xã Triệu Độ để phát triển thương mại 

- dịch vụ, du lịch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan có liên quan, UBND xã 

Triệu Độ thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND xã Triệu Độ: 

- Rà soát đánh giá thực trạng, tiềm năng lợi thế của địa phương trong 

phát triển kinh tế, thương mại - dịch vụ, du lịch nói chung, trong khai thác rừng 

ngập mặn nói riêng vào phát triển kinh tế của xã, xây dựng Đề án phát triển du 

lịch xã Triệu Độ trong những năm đến trình Đảng uỷ, HĐND xã ban hành nghị 

quyết để có căn cứ, định hướng về chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo và kêu 

gọi đầu tư vào phát triển du lịch của xã. 
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- Kêu gọi, lựa chọn Doanh nghiệp có năng lực vào đầu tư trong lĩnh vực 

thương mại - dịch vụ, du lịch; hướng dẫn Doanh nghiệp xây dựng Dự án gửi các 

cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để thực hiện theo đúng quy định. 

2. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin huyện hướng dẫn, giúp đỡUBND 

xã Triệu Độ trong việc xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, có tính thực tế và 

tính khả thi để triển khai thực hiện đạt kết quả cao.  

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Triệu Độ và Chủ đầu tư Dự án các thủ tục 

liên quan đến đất đai, môi trường, theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của 

pháp luật. 

4. Giao Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện cân đối 

nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2022 để trình UBND huyện xem xét, hỗ 

trợ một phần kinh phí cho UBND xã Triệu Độ trong việc xây dựng Đề án “Khu 

du lịch sinh thái, ẩm thực, khai thác và bảo vệ rừng ngập mặn xã Triệu Độ”, 

quảng bá, giới thiệu tour, tuyến du lịch sinh thái rừng ngập mặn Triệu Độ. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành 

Vũ tại phiên làm việc với xã Triệu Độ và các ngành có liên quan về việc thực 

hiệnphát triển du lịch sinh thái tại xã Triệu Độ, UBND huyện thông báo để các 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BTV Huyện ủy (bc); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; Phòng NN-PTNT; 

Phòng VH-TT, Phòng TN-MT; 

- TT VHTT-TDTT huyện; 

- UBND xã Triệu Độ; 

- CPVP, CVNN; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thi 
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