UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
Số: 248

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 19 tháng 04 năm 2021

/UBND-KT

V/v hỗ trợ chi phí đầu tư nhà hàng
kết hợp bán hàng đặc sản của Hộ
kinh doanh Sa Nhiên Garden

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Hộ kinh doanh Sa Nhiên Garden1.
Xét nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 826/STC-TCDN ngày
14/4/2021 về việc hỗ trợ chi phí đầu tư nhà hàng kết hợp bán hàng đặc sản Cơ
sở ăn uống thuộc Điểm Du lịch Sa Nhiên Garden (văn bản đính kèm), Uỷ ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương, đồng ý hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng cơ sở ăn
uống kết hợp bán hàng đặc sản theo Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND ngày
06/12/2018 và Nghị quyết số 393/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội
đồng nhân dân Tỉnh đối với Hộ kinh doanh Sa Nhiên Garden, với số tiền hỗ trợ
795.650.000 đồng (tương đương 500.000 đồng/m2 x 1.591,3 m2), từ nguồn kinh
phí sự nghiệp kinh tế của ngân sách cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2021 theo nội
dung đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên.
2. Giao Sở Tài chính chi hỗ trợ cho đơn vị và thanh toán, quyết toán theo
quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- KBNN Tỉnh;
- Sở VHTTDL;
- UBND TP.Sa Đéc;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT/HSĩ (05 bản).
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