
ỦY BAN NHÂN DÂN
    TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2406/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 24  tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật 
Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, 
định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì 
trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
96/TTr-SVHTTDL ngày 20/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, xã Hùng Lô, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

- Tên điểm du lịch: ĐIỂM DU LỊCH VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG HÙNG LÔ.
- Địa chỉ: Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tên tổ chức sở hữu, quản lý điểm du lịch: Ủy ban nhân dân xã Hùng Lô.
- Ranh giới điểm du lịch: Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô có diện 

tích 2.051.100 m2, bao gồm toàn bộ xã Hùng Lô; phía Đông giáp với sông Lô; phía 
Tây giáp xã Kim Đức, Phượng Lâu; phía Bắc giáp xã Bình Phú (huyện Phù Ninh), 
Kim Đức; phía Nam giáp xã Phượng Lâu.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì chủ trì, phối hợp với Sở Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức công bố Quyết định của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh công nhận Điểm du lịch văn hoá, cộng đồng Hùng Lô để quảng bá hình ảnh, 
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xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch; hướng dẫn địa phương thực hiện quản lý, tổ 
chức hoạt động du lịch văn hoá tại Điểm du lịch đảm bảo quy định và hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND 
thành phố Việt Trì và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
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