
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /2020/NQ-HĐND     Lạng Sơn, ngày  14 tháng 12 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Xét Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng. 

b) Ban Quản lý các điểm du lịch cộng đồng được Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn quyết định thành lập; hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp tham 

gia đầu tư phát triển du lịch cộng đồng (sau đây gọi tắt là tổ chức). 
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Điều 2. Điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ 

1. Điều kiện hỗ trợ 

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ khi đáp 

ứng đủ các điều kiện: 

a) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh trong 

các điểm du lịch cộng đồng đã được công nhận; trong các khu vực được HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh có chủ trương, kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng theo quy 

hoạch, đề án phát triển du lịch của tỉnh được phê duyệt. 

b) Đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

c) Có văn bản cam kết thực hiện kinh doanh du lic̣h côṇg đồng ít nhất 05 

năm, kể từ thời điểm nhận được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại điểm c, khoản 2 

của Điều này.  

d) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

phát triển du lịch cộng đồng có xác nhận của chính quyền địa phương. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, 

mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. 

b) Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện đầu tư nhiều nội 

dung khác nhau thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu 

đủ điều kiện và chỉ được hỗ trợ một lần cho một nội dung chính sách khi đảm 

bảo các điều kiện theo Nghị quyết này. Những nội dung, hạng mục đã được hỗ 

trợ từ các chương trình, dự án khác thì không được hỗ trợ theo Nghị quyết này. 

c) Thời điểm hỗ trợ: Công trình đã được nghiệm thu, hoàn thành đưa vào 

sử dụng. 

Điều 3. Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các 

điểm du lịch cộng đồng 

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông kết nối từ điểm du 

lịch cộng đồng đến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã: mức hỗ trợ 50% 

tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 01 tỷ 

đồng/điểm du lịch.  

Hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo đường giao thông nội bộ trong các điểm 

du lịch: mức hỗ trợ 50% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, tối đa 500 triệu đồng/điểm du lịch.   

2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải, rác thải sinh 

hoạt: mức hỗ trợ 50% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

tối đa 500 triệu đồng/điểm du lịch. 

3. Hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe chung có diện tích tối thiểu 200m2: mức hỗ 

trợ 50% tổng giá trị dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối 

đa 100 triệu đồng/điểm du lịch. 
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4. Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng với diện tích tối thiểu 30m2: 

mức hỗ trợ 50% giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 100 

triệu đồng/điểm du lịch. 

5. Hỗ trợ xây dựng, lắp đặt các biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch 

theo tiêu chuẩn điểm du lịch quy định tại Luật Du lịch: mức hỗ trợ không quá 50 

triệu đồng/điểm du lịch. 

Điều 4. Hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ các hộ gia đình tham gia 

kinh doanh du lịch cộng đồng 

1. Hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, bồi 

dưỡng kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng: mức hỗ trợ không quá 50 triệu 

đồng/điểm du lịch/năm. 

2. Hỗ trợ các hộ gia đình tham gia kinh doanh du lịch cộng đồng: mức hỗ 

trợ 20 triệu đồng/hộ gia đình. 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các nội dung chính sách tại Nghị quyết này. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp 

thứ hai mươi thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TP; 

- C, PCVP, CV Văn phòng HĐND tỉnh;  

- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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