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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Văn bản số 1588/UBND-NC ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX do Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Sự cần thiết  

Du lịch Tuyên Quang trong những năm gần đây đã đạt kết quả nhất định. Giai 

đoạn 2016-2020, Tuyên Quang đón 8.445.700 lượt khách; tăng trưởng bình quân 

4,85%/năm; tổng thu xã hội từ du lịch đạt 7.425 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 

5,2%/năm, tạo việc làm cho trên 16 nghìn lao động, góp phần thúc đẩy phát triển 

các ngành kinh tế khác phát triển. Hình thành một số khu, điểm với sản phẩm du 

lịch nổi trội: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào với loại hình du lịch lịch sử, 

văn hóa; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng; 

Khu du lịch Na Hang - Lâm Bình; điểm du lịch thác Bản Ba, huyện Chiêm Hóa thu 

hút du khách khám phá loại hình du lịch sinh thái; các điểm du lịch tâm linh thu hút 

đông đảo du khách. Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng 

có của Tuyên Quang. Du lịch cộng đồng đang phát triển rộng tại các huyện, thành 

phố, thu hút đông khách du lịch. Hệ thống cơ sở kinh doanh du lịch phát triển cả về 

số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Công tác quản lý 

nhà nước về du lịch được tăng cường, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả. 

Du lịch cộng đồng của Tuyên Quang đang phát triển và trở thành điểm đến 

hấp dẫn du khách. Hiện toàn tỉnh có 14 điểm du lịch cộng đồng với 73 hộ đăng ký 

tham gia homestay, trong đó có 4 điểm du lịch cộng đồng của huyện Lâm Bình 

được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận: Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can; thôn Nà 

Muông, xã Khuôn Hà; thôn Nà Đông, Nà Tông, xã Thượng Lâm. Năm 2020, Uỷ 

ban nhân dân tỉnh đã đánh giá, xếp hạng 03 Tổ hợp tác dịch vụ homestay thuộc 

Chương trình OCOP năm 2020 đạt tiêu chuẩn 3-4 sao. Các hộ homestay đã cải 

tạo, sửa chữa nhà ở, chỉnh trang khuôn viên sân vườn, nhà vệ sinh, mua sắm trang 

thiết bị, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng…. đón khách du 
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lịch (nguồn kinh phí chủ yếu này là của các hộ gia đình). Một số huyện đã ưu tiên 

tập trung ngân sách huyện cho đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, cụ thể hỗ trợ 

trực tiếp cho các hộ homestay làm nhà vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, mua trang 

thiết bị ban đầu phục vụ lưu trú...: Huyện Chiêm Hóa đã hỗ trợ 450 triệu đồng/9 hộ 

homestay; huyện Na Hang hỗ trợ 200 triệu đồng /5 hộ homestay; huyện Lâm Bình 

hỗ trợ 1,3 tỷ đồng/15 hộ homestay từ nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp. Qua đánh 

giá, các điểm du lịch, các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí phát triển du lịch về cơ 

bản dần đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ nhu cầu du khách, bước 

đầu mang lại thu nhập, tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động du lịch cộng đồng 

còn chưa huy động được nhân dân tham gia tích cực vào phát triển kinh tế; còn 

nhiều tiềm năng lợi thế của các địa phương chưa được khai thác hiệu quả; dịch vụ 

ăn, nghỉ phục vụ khách chủ yếu mang tính tự phát, chưa chuyên nghiệp; dịch vụ còn 

nghèo nàn, đơn điệu; một số điểm du lịch cộng đồng có chất lượng, tiêu chuẩn cơ sở 

vật chất, đường giao thông, công nghệ thông tin, chất lượng nhân lực chưa đáp ứng 

yêu cầu nên ảnh hưởng chất lượng sản phẩm du lịch điểm đến…  

Cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển, toàn tỉnh có 385 cơ sở lưu 

trú với 3.974 phòng, 5.695 giường. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tuy có phát triển 

nhưng phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu địa bàn thành phố, trong số 33 

khách sạn, nhưng chưa có khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3-5 sao (có duy nhất 01 

khách sạn 4 sao). Vì vậy, nhu cầu lưu trú cao cấp thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của du khách, đặc biệt ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh thiếu trầm 

trọng nên ảnh hưởng ngày lưu trú, chi tiêu của khách cũng như không giữ được 

khách lưu trú tại tỉnh.  

Khu du lịch sinh thái Na Hang, Lâm Bình là một trong khu du lịch sinh thái 

trọng điểm của tỉnh đang thu hút đông khách du lịch. Một trong dịch vụ chính của 

khu du lịch là du khách di chuyển trên lòng hồ bằng phương tiện thuyền du lịch. 

Mặc dù, hiện nay có 70 thuyền vận chuyển khách du lịch nhưng với số lượng 

khách đông, đặc biệt vào những ngày lễ, mùa vụ du lịch chính thì số thuyền không 

đủ công suất phục vụ khách. Trong số đó chỉ chiếm 30% số thuyền về cơ bản đáp 

ứng yêu cầu vận chuyển khách du lịch, số thuyền còn lại nhỏ; chưa có thuyền lớn, 

hạng cao cấp phục vụ khách du lịch.  

 Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 13 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, 

chủ yếu lữ hành nội địa, trong số đó chỉ có 03 doanh nghiệp được cấp giấy phép 

kinh doanh lữ hành vì không có vốn ký quỹ nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt 

động kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh....  

Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả hoạt động du lịch của giai đoạn 2016-

2020, du lịch của tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế, cần khắc phục đó là: Chưa 

khai thác hết tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan 

trọng; nguồn lực đầu tư phát triển du lịch còn hạn chế; chưa có chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch tạo ra bước phát triển đột phá; nguồn nhân lực du lịch còn thiếu 

và yếu, thiếu tính chuyên nghiệp; các điểm du lịch cộng đồng phát triển còn tự 

phát, thiếu tính bền vững; cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch còn hạn chế; dịch vụ vận 

chuyển khách du lịch đường thủy còn ít và chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở lưu trú 

du lịch cao cấp còn thiếu... 
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Do đó, việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch để thực hiện các 

mục tiêu chiến lược phát triển du lịch của tỉnh là đòi hỏi cấp thiết, được Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm xác định cụ thể trong các Nghị 

quyết, Đề án, Chương trình hành động và các Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2. Căn cứ xây dựng Nghị quyết 

 - Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh mũi nhọn; 

 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;  

 - Căn cứ Nghị quyết số    -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; 

- Căn cứ Quyết định     /QĐ-UBND ngày  /  /2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030;  

- Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017, tại khoản 4, Điều 5, Luật 

Du lịch năm 2017 quy định Nhà nước có chính sách khuyến khích hỗ trợ cho các 

hoạt động:  

+ Điểm a: "Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ du lịch chất 

lượng cao". 

+ Điểm d: “Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới có tác động tích cực tới 

môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư; đầu tư phát triển sản phẩm 

du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và sản 

phẩm du lịch đặc thù khác”. 

+ Điểm e: “Phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng du lịch; sử dụng nhân lực 

du lịch tại địa phương”.  

+ Tại Khoản 2, Điều 19, Luật Du lịch năm 2017 quy định: “Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển 

du lịch cộng đồng; có chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong 

cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch 

cộng đồng”. 

+ Tại Điều 75, Luật Du lịch năm 2017 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước 

về du lịch của Ủy ban nhân dân các cấp: Khoản 1. “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về du 

lịch tại địa phương; cụ thể hóa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát 

triển du lịch phù hợp với thực tế tại địa phương”; Điểm a, khoản 2 quy định Ủy ban 

nhân dân các cấp có nhiệm vụ, quyền hạn: “Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm 

năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng”.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT  

1. Mục đích:  

Nhằm hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn 

tỉnh với mục tiêu du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, thúc 

đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.  

2. Quan điểm xây dựng: 

-  Phù hợp pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

-  Phù hợp với tình hình thực tế phát triển du lịch của địa phương.  

         III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

1. Về việc thành lập và tổ chức thực hiện 

Thực hiện ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1588/UBND-NC 

về việc xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX do Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình năm 2021, trong đó giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính 

sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị 

quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang (tại 

Quyết định số 117/QĐ-SVHTTDL ngày 8/6/2021) do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch làm Tổ trưởng. Tổ soạn thảo đã tổ chức nghiên cứu các văn bản 

của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành và các văn bản 

liên quan để tổ chức soạn thảo dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Về việc lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị quyết  

- Ngày 8/6/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số      

....../SVHTTDL-QLDL gửi các cơ quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

đơn vị liên quan1 xin ý kiến về nội dung dự thảo Nghị Quyết; Văn bản số   

...../SVHTTDL-QLDL ngày....../6/2021 đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang 

để lấy ý kiến Nhân dân. Kết quả: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 

văn bản tham gia ý kiến của ...... cơ quan, đơn vị, trong đó có ...../..... cơ quan, 

đơn vị hoàn toàn nhất trí với dự thảo Nghị quyết. Ngày ..../..../...., Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đã nhận được Văn bản số ...../STTT-CTTĐT của Sở Thông 

tin và Truyền thông về tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân từ hệ thống tiếp nhận thông tin của Cổng Thông tin điện tử tỉnh đối với 

dự thảo nghị quyết.  

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.  

                                                                 

1 Gồm: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Tư pháp,  Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải; Sở 

Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Y Tế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Thanh tra tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh;  Sở Ngoại vụ; UBND 

thành phố; UBND huyện  Na Hang; UBND huyện Lâm Bình; UBND huyện Chiêm Hóa; UBND huyện Sơn 

Dương; UBND huyện Hàm Yên; Liên minh Hợp tác xã.  
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 - Ngày       /7/2021, Sở Tư pháp có Báo cáo số:       /BC-STP thẩm định dự 

thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang.  

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý và ý kiến thẩm định, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định một số 

chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết được bố cục theo hình thức Nghị quyết quy định trực 

tiếp gồm 02 Chương, 09 Điều.  

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết được bố cục gồm hai phần và nội dung cụ thể như sau:  

a) Chương I. Những quy định chung, gồm 03 điều: 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; 

- Điều 2. Đối tượng áp dụng; 

- Điều 3. Nguyên tắc thực hiện.  

b) Chương II. Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, gồm 06 điều: 

- Điều 4. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng;  

+ Hỗ trợ xây dựng cơ sở lưu trú homestay;  

+ Hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển du lịch cộng đồng;  

+ Hỗ trợ tổ chức tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho các hộ kinh doanh du 

lịch cộng đồng; 

+ Hỗ trợ lắp đặt wifi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh;  

+ Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng; 

- Điều 5. Hỗ trợ xây dựng khách sạn;  

- Điều 6. Hỗ trợ lãi suất mua, đóng mới phương tiện thủy nội địa vận chuyển 

khách du lịch; 

- Điều 7. Hỗ trợ lãi suất ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; 

- Điều 8. Nguồn kinh phí, quyết toán hỗ trợ;  

- Điều 9. Trách nhiệm thi hành.  

(Có biểu địa bàn, nội dung hỗ trợ, thuyết minh kinh phí gửi kèm theo) 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có  

 Các quy định trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, 

thống nhất và phù hợp với thực tiễn. Về cơ bản, đến nay dự thảo Nghị quyết 

không có nội dung nào còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan.  

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
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lịch kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ ...  , Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. 

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; (2) Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị 

quyết; Bản chụp ý kiến góp ý; (3) Báo cáo số       /BC-STP ngày    /     /2021 của 

Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết; (4) Bản tổng hợp, giải trình 

tiếp thu ý kiến thẩm định.) 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLDL (H) 
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