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Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ 
họp thứ 7 thông qua Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định 
chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang.    

Căn cứ Khoản 2, Điều 8 và Khoản 1, Điều 11 Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh không ban hành Quyết 
định để quy định lại nội dung của Nghị quyết nêu trên. Theo đó, các cơ quan, tổ 
chức có liên quan áp dụng trực tiếp nội dung của Nghị quyết. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, các đơn vị, địa phương triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có 
liên quan thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND; định kỳ báo cáo kết quả 
thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 
- Phòng KGVX, TH, KTTH, KTN; 
- Lưu: VP      
(kèm Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND Quy định 

chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh 
An Giang) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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