
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUNGTRI Dc Ip—Tirdo—Hnh phñc  

S&  J06  /TTr-UBND Qià7g TrL ngày )9  tháng  44  nám 2021 

T TRINH 
Dir thão Nghj quyt Quy dlnh  mt s chInh sách ho trçr phát triên 

du llch  trên da  bàn tinh Quãng Trj, giai doin 2022-2025 

KInh glri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj. 

Thrc hin Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut nàm 2015, Uy ban 
nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh dir thão Nghj quyêt Quy dnh 
mt s chInh sách h trçl phát trin du ljch trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 
2022 - 2025 nhu sau: 

I. SIJ' CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

Thirc hin Nghj quyt s 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 cüa B ChInh trj v 
phát triên du ljch tr& thành ngành kinh tê müi nh9n; Ban Chap hành Dâng b 
tinh Khóa XVI dã ban hành Chuang trInh hành dng so 83-CTHD/TU ngày 
25/7/2017 và HDND tinh dã ban hành Nghj quyêt 35!20171NQ-HDND ngày 
14/12/2017 thông qua D an Quy hoach  tng th phát trin du ljch tinh Quãng 
Trj den näm 2025, djnh hithng dn 2030, trong do xác djnh kinh te du ljch có vj 
trI hêt sue quan tr9ng trong chin 1uc phát triên kinh tê - xã hi càa dja phucmg 
và cAn dAu tu d phát trin du ljch thirc sir là ngành kinh tê tong hgp, có tInh 
lien ngành, lien vüng, có tr9ng tam, tr9ng dim, hiu qua, có thucing hiu, khã 
nãng canh  tranh cao. 

Quán trit chü truang cüa Dãng và các Chuong trInh, Nghj quyt cüa Tinh 
üy, HDND tinh, nhüng näm qua UBND tinh dã ban hành nhiêu chi.rang trInh, kê 
hoach, nhim vi và giâi pháp th d phát trin du ljch; dông thui dä tao  mci 
diu kin thun igi d các th chic, doanh nghip và cá nhân tham gia dAu tu phát 
triên djch vi - du ljch. Nh do, hot dng kinh doanh du ljch trén dja bàn tinh dä 
có buâc phát trin, gOp phAn thüc dAy chuyên djch ca câu kinh tê, tao  vic lam, 
nâng cao di song vat chat và tinh thAn cüa nhân dan. Du ljch Quãng Trj dang 
dan trô thành ngành kinh t quan trng cña tinh và dan khàng djnh vai trO, vi trI 
trong khu vrc BAc Trung Bô. 

Tuy nhiên, so v&i tim nàng và 1çi th cüa tinh, du llch  Quâng Trj trong 
thai gian qua vn cOn nhiu han ch& nhu: San phAm du 1ch con dan diu, chua 
tao duge san phAm du Ijch m6i co sic hAp dn, thu hñt du khách; chua có chInh 
sách dê khai thác tot nhAt tim nàng và igi th v du ljch; chua thu hut dugc nhà 
dAu ti.r tim nang, chuyên nghip dn tham gia dAu tu' phát trin djch vii. Vic 
Mu tu co s ha tAng phát trin du ljch cOn hn ch. Hoat  dtng Mu tu' phát trin 
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dich vi du ljch cong dng, du lich sinh thai chiza duçc quan tam, uu tiên ngun 
1irc d phát triên. H thng di tIch ljch sr, van hóa phong phü nhtrng chua duçic 
khai thác, phát huy giá trj mt cách có hiu qua; chua có chinh sách ho trçl nhàm 
khuyn khIch các nhà du tix lien kt khai thác d phát triên du ljch. Hoit dng 
lien kit, hcTp tác phát trin du ljch vâi các dja phucmg trong nuâc Va cac nuâc 
trong khu virc chua thijc sil hiu qua. Chit hicing nguôn nhân lc trong linh vlrc 
du du ljch, djch v1i chain ducic nâng cao. 

Ben canh  nhüng khó khàn trên, hoat dng du ljch Quãng Trj con bj ânh 
huông nng nê bâi sir cô ô nhim môi tnrng biên xãy ra & 4 tinh mien Trung 
(nàm 2016) và dc bit djch bnh Covid-19 büng phát ành huâng rat 1ón den 
m9i mtt kinh t - xã hi, các hoat dng du ljch bj ánh hithng nghiêm tr9ng. 
Trong khi do, các chInh sách h6 trçY trong th&i gian qua m&i & mirc khuyên khIch 
chung, chua có nhftng quy djnh uu dai rO rang cho du ljch, nhât là chira có chInh 
sách riêng khuyn khIch, h trçr cho phát trin du ljch. 

Nghj quy& Dti hi Dàng b tinh lAn th& XVII dã xác djnh các ngành, linh 
virc uu tiên dt phá, quyt tam chi dao  phát trin manh  trong nhim kS'  2021-
2025, nâng cao chAt luçing và hiu qua các loai  hInh djch vii, phát triên manh 
djch vii du ljch. Phát trin du ljch tr& thành ngành kinh t mQi nhçn. Phát triên 
du ljch nghi dirOTig bin, dào; kt ni du ljch ljch s& - chin tranh cách rntng cüa 
Quàng Trj v&i du ljch các dja phuang trong khu virc và hành lang kinh tê Dông - 
Tây. Chü trçng tao  ra nhiêu san phAm du ljch và phát trin ngun nhân lirc phc 
vidu1jch. 

D thrc hin t& các miic tiêu d ra, cAn thit phâi có giái pháp dt phá d 
thu hOt ngun lirc dAu ti.r phát trin dch v1i du ljch. Vic ban hành chInh sách h 
trçl phát trin du ljch trên dja bàn tinh Quâng Trj giai doan  2022-2025 phO hçip 
vói chO trircing cOa Dãng, Nba nuâc và quy djnh cOa Lu.t Du ljch nãrn 2017 
(khoán 4 Diu 5 và dim a khoãn 2 Diu 75) nhäm khuyên khich, h trçl doanh 
nghip, t chic, dan vl däng k dAu tu, lien k& kinh doanh du ljch trên dja bàn 
tinh Quâng Trj; khai thác hiu qua tim näng, igi th tài nguyen du ljch cOa tinh; 
thu hOt lao dng, tao  vic lam, nâng cao chAt lugng ngun nhân 1irc, tang thu 
ngân sách cho tinh, dng th&i gop phAn khAc phiic nhng Onh hu&ng n.ng ne do 
djch bnh Covid-19 gay ra, sam dua du ljch tr& thành ngành kinh tê müi nh9n 
trong CG câu kinh t cOa tinh là h& sOc cAn thiet. 

II. MUC Di CII, QUAN DIEM XAY DIJ'NG DV  THAO VAN BAN 

1. Mic dIch 

Nghj quyt quy djnh mt s chInh sách h trg phát trin du ljch tren dja bàn 
tinh Quâng Trj giai doan 2022-2025 nhArn cii the hóa các chO tnrang, du&ng lôi 
cOa Dãng, nhà nu&c ye ixu dâi, thu hOt dâu tu dê khai thOc tiêm nàng, the manh 
v du ljch cUa dja phucrng; miic tiêu Nghj quyt Dai  hi Dãng b tinh lAn thO 
XVII, cii the: 
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- Quy djnh chinh sách h trçi phü hap vOi quy djnh cüa pháp 1ut; chInh 
sách cüa Dãng và Nba nuOc v khuyn khIch, mi däi, h trç dâu tu ye du ljch. 

- Phü hap vâi diu kin kinh t - xã hi, tInh hInh phát trin du lch cüa tinh 
Quãng Trj trong thi gian qua, dáp img nhu câu, nguyen vçng thrc tiên cüa các 
doanh nghip du ljch hoat dng trên da bàn tinh. 

- Tao sir chuyn bin manh  me trong thu hut dâu tu, lien kêt phát triên san 
phm du ljch có chit hrcing, giái quyt vic lam, tang thu nhp cho ngui lao 
dng, nâng t tr9ng cüa ngành du ljch trong co câu kinh tê cüa tinh, sim dixa du 
ljch phát triên thành ngành kinh tê müi nh9n. 

2. Miic tiêu: Trong giai domn 2022 - 2025, phn du thu hut các doanh 
nghip, to chüc, dan vi dâu tu kinh doanh vào 03 khu du ljch cong  dông, khu du 
ljch sinh thai; lien két khai thác phát buy giá trj di san van boa 4t the nhàm phát 
triên du lich i 03 khu di tIch lich sü - van boa trên dia bàn tinh; Ho trG các 
doanh nghip dua diic 160.000 krgt khách den tham quan, nghi duOng và liru 
trü It nhât 1 dém tai  Quãng Trj; Dào tao, bôi dixO'ng cho 1.220 h9c viên nhäm 
phát triên nguôn nhân lrc du ljch; h trq 20 doanh nghip, to chuc, dan vi kinh 
doanh du ljch to chirc và tham gia các hoat dng xüc tiên, quâng bá du ljch). 

3. Quan dim xãy ding dy thão van ban 

- Phân tIch, dánh giá tinh hInh phát trin du ljch tinh Quãng Trj trong thai 
gian qua; nhüng kt qua dat  duqc, nhUng thn tai, han chê trong thu hut dâu tix 
phát trin du ljch, các nguyen nhân han  chê dê dê ra các chInh sách h trg thiêt 
thirc nhäm thu hut, khuyên khIch các nguôn lirc dâu tu phát triên du ljch trén 
tinh. 

- Các chInh sách h trcy phâi tuân thu quy djnh pháp 1uit nhà nuOc; h trçi 
có tr9ng tam, tr9ng dim, u'u tiên các hoat dng can khuyên khIch, sat dting vth 
nhüng khó khan, vuàng mc ma doanh nghip kinh doanh du Ijch dang gp 
phãi, dng thii phü hap vói thirc tin cüa dja phuong. 

- Qua trInh xây dirng Nghj quyt tuân thu cht chë các trinh tir, thu tllc quy 
dinh tai Luât Ban hành van bàn quy phm pháp lut; các quy djnh dam bão tInh 
khá thi khi ban hành. 

III. QUA TRINH XAY DVNG  DIX THAO VAN BAN 

Nbim vi xây drng Nghj quyt "Met  s chinh sách h trg phát trin Du 
ljch trên dja bàn tinh Quâng Trj giai doan 2022 — 2025" (sau day gi tat là Nghj 
quylt) dã duccc Uy ban nhân dan tinh däng k ThiRcng trrc Hi dng nhân dan 
tinh cui nam 2020. Uy ban nhân dan tinh dà phân cong nhim vi1 cho Sâ Van 
hóa, Th thao và Du ljch tham muu xây drng dir thão Nghj quyêt tai  Quyêt djnh 
s 99/QD-UBND ngày 15/01/2021 v vic cOng b kt qua rà soãt van ban vâ. 
danh mi1c van bàn ht hiu lirc, ngrng hiu 1irc toàn b hoc mt phãn thuc 
lTnh virc quân l nhà nuâc cüa tinh Quãng Trj nàm 2020; Quyt djnh so 
198/QD-UBND ngày 25/01/2021 ye vic ban hành Chuang trInh cong tác tr9ng 
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tam näm 2021. 

Can cü các quy djnh hin hành cüa pháp 1u.t, Uy ban nhân dan tinh da chi 
dao Sâ Van hóa, The thao va Du lich xay drng d1r tháo Nghj quyêt và t chirc 
lay kiên cüa co quan, to chirc Co lien quan theo quy djnh tai  Diêu 119 và Diêu 
120 Lut ban hành van bàn quy phm pháp 1ut näm 2020. 

Trén co sâ kin gop cüa các cci quan, t chi:rc, S Van hóa, The thao và 
Du ljch tiêp thu, giãi trInh và hoàn thiên dr tháo Nghj quyêt ban hành quy djnh 
t so chInh sách h trçl phát trin du ljch trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 

2022 — 2025; S& Tu pháp dä thâm djnh theo quy djnh tai  Diêu 121, Diêu 130 
cüa Lut Ban hành van bàn quy phm Pháp 1ut ti Cong van s 569/BC-STP 
ngày 02/11/202 1, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch dâ tiêp thu kiên thâm djnh, 
chinh l, hoàn thin d1r thão Nghj quyt và báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

Theo quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy pham pháp 1ut, Uy ban 
nhân dan tinh cia to chirc thào lun tp th, biu quy& theo cia s v vic trInh d%r 
thão Nghj quyêt ra HDND tinh; TrInh 1y kin thâm tra các Ban cüa Hi dng 
nhân dan tinh truâc khi trinh Hi dng nhân dan tinh biu quyt thông qua trong 
k' h9p th 6 Hi dông nhân dan tinh khóa VIII. 

IV. BO CUC VA NO! DUNG C BAN CUA DIf THAO VAN BAN 

1. Bô 

- Nghj quylt gm có 02 dieu, cu they  nhu sau: 

Diu 1. Ban hành kern theo Nghj quy& nay Quy djnh mt s chInh sách 
h trg phát triên du ljch trén dja bàn tinh Quãng Trj giai dotn 2022 - 2025 

Diu 2. Tt! chirc thrc hin 

- Quy djnh kern theo Nghj quyé't grn 3 Chztcing, 13 Diu, cu th nhu sau: 

Chixang I: NHc1NG QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Diéu 2. Dôi ti.rqng áp dicing 

Diu 3. Nguyen tc áp ding 

Diu 4. NhUng diu kin chung dê duqc ho trq 

Diêu 5. Xir l vi phtm cam kêt 

Diu 6. Kinh phi th1rc hin 

Chisang II: MOT  sO CHiNH SACH HO TRO PHAT TRIEN DU LTCH 

Diu 7. ChInh sách h trq cung ctp thông tin, tu vn thu tVc  dâu ti.x, kinh 
doanh v du ljch 

1. Doanh nghip, t chüc, dan vj duçic cung cp rnin phi thông tin v môi 
trueing du ttr, kinh doanh; quy hoach ngành, nghê dâu tu, quy hoach  sir diing 
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dt; tip cn qu5 dt khi nghiên ciru, thc hin hot dng dtu tu, kinh doanh du 
ljch trên dja bàn tinh Quâng Trj. 

2. Duqc h trçi, tu vn rnin phi v thu tiic thành l.p doanh nghip; h sa 
các thu tic hành chInh ye: dâu tu, kinh doanh, dat dai, xây dirng, môi truôTig và 
các thu tuc hành chinh khác khi có nhu cau. 

3. Ducic h tr tis vn min phi v pháp 1'; h tr giài quyt khó khän, 
vlr&ng mac trong cong tác giâi phóng mt bang dâu tu và qua trInh hoat dng 
kinh doanh du ljch. 

Diu 8. Chinh sách h trV phát trin du ljch cong  dng, du ljch sinh thai 

1. Diu kiên h trn: 

a) Doanh nghip, t chrc, &m vj du tu kinh doanh vào các khu du ljch 
cong dông, khu du ljch sinh thai trên dja bàn tinh. 

b) Dam bâo các diu kin kinh doanh du ljch theo quy djnh. 

2. Ni dung h6 trçr: 

a) H trçl phát trin h thng kt cu ht tAng k thut din, ththng, rnxâc 
trong và ngoài hang rào khu du ljch nhung tôi da không qua 4.000 triu dông/01 
khu du ljch cong  dông, khu du ljch sinh thai. 

b) H trçl xây dimg 01 nhà v sinh cong cong  có din tIch ti thiêu 30m2. 
Mirc ho trq 50% tOng giá trj cOng trInh dugc cap có thâm quyên phê duyt 
nhung tôi da không qua 100 triu dông/khu du ljch cong dông, khu du ljch sinh 
thai. 

c)H trçi xây d1rng, 1tp dt các bin chi dn, thuyt rninh v khu du ljch. 
Müc ho trg tôi da không qua 50 triu dônglkhu du ljch cong dông, khu du ljch 
sinh thai. 

d) S luçing h trçY giai dotn 2022 — 2025: khOng qua 03 khu du ljch cong 
dông, khu du ljch sinh thai. 

Diu 9. ChInh sách h trçl xây dirng ca sâ h tAng trong các khu di tIch ljch 
sü, van hóa khi lien két khai thác phát buy giá trj di san van hóa vt the nhäm 
phát triên du ljch 

1. Diêu kin h trçl: 

a) Doanh nghip, t chüc, dun vj dAu tu lien kt kbai thác phát buy giá trj 
các khu di tIch ljch sü, van boa trén da bàn tinh. 

b) Dam bão các diu kiin kinh doanh du ljch theo quy djnh cüa Lutt Du 
ljch, Lut Di san van hOa và các quy djnh pháp 1ut lien quan. 

2. Ni dung h trq: 

a) H trçl xây dmg bai d xe chung cO din tich tOi thiêu 500m2. Mi[xc hO 
trq 50% tong giá trj dir toán cong trInh duc cap có thârn quyên phê duyt 
nhung tOi da khOng qua 500 triu dOng/khu di tich ljch sir, van hóa. 

b) H trçi dAu tu xây dirng h thng thu gom, xr 1 nuOc thai, rác thai sinh 
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hoat. Müc h trg 50% tong giá trj cong trInh duçic cp có thm quyn phê duyt 
nhizng tOi da không qua 500 triu dông/khu di tIch ljch sir, van hóa. 

c) S lugng h trçi giai doan 2022 - 2025: không qua 03 khu di tIch ljch siir, 
van boa. 

Diêu 10. ChInh sách h trçir lien kt, h9'p tác dua khách du ljch dn Quãng 
Trj 

1. Diêu kiên h tro: 

a) Doanh nghip, t chrc, dan vj kinh doanh du ljch trên dja bàn tinh th 
chirc hoat dng lien kêt, hçp tác phát triên du ljch vâi các tinh, thành phô trong 
nuâc và các nróc trong khu vrc dua khách du ljch den Quâng Trj. 

b) Hang nArn doanh nghip, t chi:rc, danvj däng k v&i ca quan có thrn 
quyên ye dê ánlkê hoach ho.c biên bãnlhqp dOng lien kêt, hcip tác tao  ra chuOi 
giá trj, san phâm du ljch co igi the cnh tranh. Môi nãm dua duc tr 3.000 kr9't 
khách trâ len den tharn quan, nghi duOng và luu trü It nhât 1 dêm tai  Quãng Trj. 

2. Ni dung h trçl: 

H trq 100 triu dng/doanh nghip, t chirc, dan vj kinh doanh du 
ljchlnäm và 10 triu dông trén môi 1.000 kr9't khách tang them nhirng tong müc 
ho trg tôi da không qua 150 triu dôngldoanh nghip. Môi näm ho trç tOi da 
không qua 05 doanh nghip, to chirc, don vj kinh doanh du ljch (uu tiên theo so 

lucmg luqt khách ti.ir cao den thâp). 

Diu 11. ChInh sách h trq phát trin ngun nhân hrc du ljch 

1. Diêu kiên h tro: 

a) Các doanh nghip, t chrc, don vj t chirc các Rp bi di..rang, tp hun 
nâng cao k5 nang quàn 1, phiic vii khách du ljch và kiên thüc du ljch cho dan cu 
tai các khu du ljch cong dông. 

b) Môi lOp tp hun, bi duO'ng có thi gian t chüc ti thiu tü 3 — 5 ngày; 
so lugng tr 30— 70 h9c viên. 

2. Ni dung ho tra: 

H trg 50% kinh phi t chirc lOp h9c nhi.rng không qua 50 triu dông/lOp. 
Môi näm ho trçi tOi da khOng qua 04 lOp t.p huân. 

Diu 12. ChInh sách h trçY cong tác xOc tin, quãng bá du ljch 

1. Diêu kiên h tra: 

a) Doanh nghip, t chOc, dan vj kinh doanh du lch trên dja bàn tinh t 
chüc va tham gia cac hoat dng xiic tiên, quãng bá du ljch trong nuOc Va nithc 
ngoài. 

b) Hang nàrn doanh nghiêp, th chOc, dun vj däng k v6i co quan có thâm 
quyên ye kê hoach to chirc và tham gia các hoat dng xiic tiên, quãng bá du ljch. 

2. Ni dung ho trg: 

a) H trçl min phi trong vic quáng cáo, giOi thiu hInh ánh, san phãm cüa 
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doanh nghip kinh doanh du ljch trên Trang thông tin din tir tinh và cüa các So, 
ban ngành, dja phucing. 

b) Duge xem xét, h trçi giOi thiu thông tin, hlnh ânh v doanh nghip và 
san phâm trong các an phâm quâng bá, xüc tiên du ljch cüa tinh. 

c) H trq 50% chi phi thuê mt bang khi tham gia các hott dng xiic tin 
dâu tu, quâng bá du ljch do tinh to chiTic hotc tinh có dii din tham dir 0 trong 
nix&c và nuOc ngoài, nhung tôi cia không qua 40 triu dông/doanh nghip/nàm, 
môi näm ho trçl tôi cia không qua 05 doanh nghip, to chüc, dcm vj kinh doanh 
duljch. 

Chuang III: TO CHU'C THTC HIN 

Diu 13. To chirc thuc hiên 

2. Ni dung co' ban cüa dir thão Ngh quyt: 

Quy djnh mt s chInh sách h trg phát trin du ljch trên cija bàn tinh 
Quãng Trj giai don 2022 - 2025 

V. NHUNG VAN oE XIN Y MEN: Không có. 

Trên day là TO trInh dir thâo Nghj quyt Quy djnh mt s chInh sách h trq 
phát trin du ljch trén dja bàn tinh Quâng Trj giai don 2022 - 2025, Uy ban 
nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./. 

Xin gOi kern theo: 

(1) Dzr tháo Nghj quyê't cza H5i dng nhán dan tinh; 

(2) Báo cáo v viçc xáy dtng dic tháo Ngh/ quyê't HDND tinh Quy d/nh Mç5t 
so chInh sách hO trçf phát triên du ljch trên dja bàn tinh Quáng Trj giai dogn 
2022 — 2025 cia SO' Van hóa, The thao và Du ljch: 

(3) TO' trInh kern theo bàn tdng hcrp, giái trInh, tilp thu kiê'n gOp ) ca các 
cci quan, to chic, cá nhán và dOi two7'g chju sr tác d5ng trtctiép cia So' Van 
hóa, The thao và Du ljch; bàn chyp j kiên gop cta cc" quan, tO chu"c; 

('4,) Báo cáo thdrn dfnh dé' nghj xáy dzcng nghj quylt cza SO' Tu'pháp; 

(5) Báo cáo giái trinh, tiê'p thu kiln thIrn djnh cza SO' Tic pháp. 

No'inhin: 
- Nhix trén; 
- TT. Tinh üy, TT'.HDND tinh; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Các Si: VHTT&DL, Tir pháp, 

KH&DT, Tài chmnh; 
-LuuVT,VX. 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Bc 1p - Tii do - Hnh phñc 

Se,: /2021/NQ-HDND 

(Du tháo) 

Quáng Ti-j, ngày tháng näm 2021 

NGH QUYET 
Ban hành Quy djnh mt s chInh sách ho trq phát triên du ljch 

trên dja bàn tinh Quãng TrI giai doin 2022 — 2025 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP THU 6 

Can thLu4t Td chc chInh quyn djaphuv'ng ngày 19/6/2015; 

Can ci Lut tha ddi, bd sung mç5t so' diê'u cla Lu2t To chic ChInh phi 
và Lut To chic chInh quyên dja phiro'ng ngày 22/1 1/2019, 

Lut Ngán sách nhà ntthc ngày 25/6/2015; 

Can th Lut Du ljch ngày 19/6/2017; 

Can c& Lut Du tit ngày 1 7/6/2020, 

Can th Nghj quye't so' 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 cza ChInh phi v phát 
trién du lich trO' thành ngành kinh té' müi nhQn; 

Can cü Quyet djnh so' 1685/QD-TTg ngày 05/12/2018 cza Thu twang 
ChInh phü ye phê duyt dé an "Ca cáu lcii ngành Du ljch dáp i'mg yêu cáu phát 
friên thành ngành kinh tê miil nhQn "; 

Xét Ta trInh sO'. /TTr-UBND, ngày tháng nàm 2021 cia Uy ban 
nhán dan tinh Quáng Trj ye dy tháo Nghj quyé't ban hành Quy djnh in5t sO chInh 
sách h0 trçt phát triên du ljch trén dja bàn tinh Quáng Trj giai dogn 2022 — 
2025, Báo cáo thám tra cüa Ban Van hóa — Xâ hôi, j kiên tháo lun cüa dcii biêu 
H5i thing nhán dan tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Bin 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh mt s chmnh sách 
h trg phát trin du ljch trén dja bàn tinh Quãng Trj, giai doin 2022 - 2025. 

Biêu 2. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc thrc hin Nghj quyêt; Thumg 
tr1rc Hi dông nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, các To dai  biêu Hi dông 
than dan và di biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hp vói Ban Thung tlVc  Uy 
ban Mat  trn T qu6c Vit Nam tinh, cac t chc chInh trj - xã hi giám sat vic 
triên khai thrc hin Nghj quyt. 
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Nghj quyt nay dä dixçic Hi dng nhân tinh Quãng Trj Khóa VIII KS'  h9p 
thu 5 thông qua ngày .... tháng näm 2021 và có hiu 1irc thi hãnh tü ngày 
tháng .... näm 2021.!. 

Noi nhân: 
- UBTVQH; 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Các B: VH,TT&DL, Tài chInh; 
- Ciic Kiêm tra vAn bàn thuc BO Tu pháp; 
- Vii Pháp chê thuc B VH,TT&DL; 
- U. TO, U.HDND, UBND, UBM'ITQVN tinh; 
- Doãn DBQH tinh, TAND, VKSND tinh; 
- Dal biu FIDND tinh; 
- VPTU, VPUBND tinh; 
- VP Doàn DBQH&HDND tinh, 
- Các S&, ban, ngânh, doàn th cp tinh; 
- TT HIDND, UBND các huyn, thj xä, TP; 
- Cong báo tinh; 
- Luu: VT, VHXH. 

CHU T!CH 

Nguyen Bng Quang 
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HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc 1p - Ttr do - Hinh phñc 

QUY B!NH 
Mt s chInh sách ho trçr phát trin du ljch trên dla  bàn tinh Quãng TrI 

giai doin 2022 — 2025 
(Kern theo Nghj quyét so /2021/NQ-HDND ngày tháng nárn 2021 

cia Hç3i dOng nhân dan tinh Quáng Tr) 

Chuong I 
NHfJ'NG QUY BNH CHUNG 

Biêu 1. Pham vi diêu chinh 

Quy djnh nay quy djnh v d& tuqng, nguyen tic, ni dung chInh sách và 
kinh phi dê thrc hin chinh sách ho trg phát triên du ljch trên dja bàn tinh Quáng 
Trj. 

•A (.. Bieu 2. Boi turqng ap diing 

1. Doanh nghip, t chüc, dcm vj có ctàng k d.0 tu; lien kt kinh doanh du 
ljch trên dja bàn tinh Quàng Trj. 

2. Các ca quan, t chirc khác có lien quan dn vic thirc hin các quy djnh 
tai Nghj quyêt nay. 

Biu 3. Nguyen tc áp ding 

1. Vic h6 trçl phãi dam bâo nguyen tc bInh dAng, cong khai, minh bach. 

2. Tnrng hp doanh nghip, t chüc, dan vj thiic hin dâu ti.r nhiu ni 
dung khác nhau thI sê duqc hung các chInh sách h trçl theo t1rng ni dung nêu 
dü diêu kin và chi duçic ho trq mt lan cho mt ni dung chInh sách khi dam 
bão các diêu kin theo Quy djnh nay. Nhtthg ni dung, hng mvc  dã duc ho trçl 
tir các chuang trInh, dir an khác thi không &rçlc h trq theo Quy djnh nay. 

3. Nu có thiu chinh sách h trçY du tir cüa tinh vâi cüng mt ni dung và 
dOi tirçrng ho trg thI doanh nghip, to chüc, dan vj chi dugc hra ch9n mt chInh 
sách ho trg có lgi nhât. 

4. Vic h trçY phát trin du ljch theo Quy djnh nay dircic thirc hin sau khi 
dir an dã hoàn thành và di vào hoat dng theo diiing quy dlnh. 

5. Dir an có dang k và hoàn thành di vào hot dng trtthc së dirge ixu tiên 
xét ho tro trixOc. 

Biu 4. Nhfrng diu kin chung d duçrc h trq 

1. Doanh nghip, t chüc, dan vj có dàng k np thu ti tinh Quâng Tr; 
dáp 1mg các diêu kin kinh doanh theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Doanh nghip, t chlrc, dan vj không có vi phm pháp 1u.t v d.0 tu, dt 
dai, thue, môi triiông và các quy djnh pháp 1ut khác trong qua trInh thrc hin dir 
an. 
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3. Dir an du tu phái phü hçip vOi quy hoach phát trin du ljch, quy hoich 
phát triên kinh tê - xä hi cüa tinh, cüa các dja phuong và cam kêt th?ii gian hoat 
dng ti.r 05 nàm tth len. 

4. ChInh sách nay không áp diing cho các doanh nghip, th chirc, don vj 
dang trong tInh trng: phá san, tam  ngrng hoat dng, mat khá nàng chi trá, có 
dcm thu khiêu nai,  to cáo; dang trong qua trInh giái the hoc trong giai don bj co 
quan chi'rc näng kiêm tra, thanh tra, diêu tra, truy to. 

5. Doanh nghip, t chirc, &m vi np h so d nghj h trV theo diiing hung 
dan cüa Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj. 

Diu 5. Xir 1 vi phtm cam kêt 

Tnring hçip doarth nghip, t chüc, don vj vi phm cam kt, trong thai gian 
06 thángphãi có trách thim hoàn trà lai  ngân sách tinh toàn b so tiên dã dugc 
ho trçi; nêu không hoàn trã së xir 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 6. Kinh phi thic hin 

Trong giai doan  2022 - 2025, ngân sách tinh can dôi b tn kinh phi 20.050 
triu dông dê thirc hin chInh sách h trg phát triên du ljch theo Quy djnh nay. 

Chuo'ng II 
MOT sO CH!NH SACH HO TRO PHAT TRIEN DU LJCH 

.A A Dieu 7. Chinh sach ho trQ cung cap thong tin, tu' van thu tiic dau tir, 
kinh doanh v du Ijch 

1. Doanh nghip, t chirc, don vj dugc cung dtp min phi thông tin v môi 
trung dâu tu, kinh doanh; quy hoach  ngành, nghê dâu tu, quy hotch sir diing 
dat; tiêp c.n qu dat khi nghiên cüu, thirc hin hoat  dng dâu tu, kinh doanh du 
ljch trén dja bàn tinh Quáng Trj. 

2. Di.roe h trG, tu vn min phi v thu tçicthành l.p doanh nghip; h so 
các thu tc hành chinh ye: dâu ttr, kinh doanh, dat dai, xây dirng, môi tri.thng và 
các thu tue hành chInh khác khi có nhu câu. 

3. Dixçic h trq tu van min phi v pháp 1; h tr giái quyt khó khàn, 
vuàng mac trong cOng tác giài phóng mt bang dâu tu và qua trInh hoat dng 
kinh doanh du lich. 

Diu 8. ChInh sách h trq phát trin du llch  cong dng, du 1ch  sinh thai 

1. Diêu kiên h tra: 

a) Doanh nghip, th chirc, don vj d.0 tu kinh doanh vào các khu du ljch 
cong dOng, khu du ljch sinh thai trén dja bàn tinh. 

b) Dam bâo các diu kin kinh doanh du lch theo quy djnh. 

2. Ni dung h try: 

a) H6 trçl phát trin h thng kt cu h tng k thu.t din, du&ng, nuâc 
trong Va ngoài hang rào khu du Ijch nhirng tôi da không qua 4.000 triu dông/01 
khu du ljch cong dông, khu du ljch sinh thai. 
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b) H trci xây dirng 01 nhà v sinh cong cong Co din tIch ti thiu 30m2. 
Müc ho trçi 50% tong giá trj cOng trInh ducic cap có thâm quyên phé duyt nhixng 
tôi da khOng qua 100 triu dông/khu du ljch cong dông, khu du ljch sinh thai. 

c) H trq xây drng, 1p dt các bin chi dan, thuyt minh v khu du ljch. 
Mirc ho trçi tôi da không qua 50 triêu dông/khu du ljch cong dOng, khu du 1ch 
sinh thai. 

d) S luçrng h trçi giai doan  2022 — 2025: không qua 03 khu du ljch cong 
dông, khu du ljch sinh thai. 

Diu 9. ChInh sách h tr9 xây diyng cr s& hi tng trong các khu di tIch 
ljch sü, van hóa khi lien kêt khai thác phát huy giá trl  di san van hóa vt the 
nhàm phát triên du 1ch 

1. Diêu kiên h trci: 

a) Doanh nghip, t chiic, &m vj du tt.r lien kt khai thác phát huy giá trj 
các khu di tIch ljch si:r, van hóa trén dja bàn tinh. 

b) Dam bão các diu kin kinh doanh du ljch theo quy djnh cüa Lut Du 
ljch, Lut Di san van hóa và các quy djnh pháp 1ut lien quan. 

2. Ni dung h trçr: 

a) H trq xay d1rng bãi d xe chung có din tIch ti thiu 500m2. Mirc h trg 
50% tong giá trj dir toán cOng trinh duçc cap có thâm quyên phê duyt nlurng tôi 
da không qua 500 triu dông/khu di tIch ljch si:r, van hóa. 

b) H trq d.0 tu xây dirng h thng thu gom, xtr 1 nuc thai, rác thai sinh 
hott. Müc ho trçi 50% tOng giá trj cong trInh ducic cap có thâm quyên phê duyt 
nhung tOi da không qua 500 triu dông/khu di tich ljch sir, van hóa. 

c) S luçmg h trçl giai dotn 2022 - 2025: không qua 03 khu di tich ljch sü, 
van hóa. 

Diu 10. ChInh sách h trq lien kt, hqp tác du'a khách du ljch dn 
Quãng Tr! 

1. Diu kiên h trq: 

a) Doanh nghip, t chirc, dYn vi kinh doanh du lich trên dia bàn tinh to 
chirc hoat dng lien kêt, hp tác phát triên du ljch vi các tinh, thành phô trong 
nuâc và các nuc trong khu v1rc dua khách du ljch den Quãng Trj. 

b) Hang näm doanh nghip, t chüc, don vj däng k vói c quan có thm 
quyên ye dê ánlkê hoach hotc biên bãnlhçip dOng lien kêt, hçip tác to ra chuôi 
giá trj, san phâm du ljch có igi the canh  tranh. Môi nàm dim dugc tü 3.000 luqt 
khách tth len den tharn quan, nghi dng và luu trO It nhât I dêm ti Quáng Trj. 

2. Ni dung ho trçY: 

H trg 100 triu dng/doanh nghip, th chirc, dan vj kinh doanh du 
Ijch1näm và 10 triu dông trên mOi 1.000 lugt khach tang them nhi.ing tong m1rc 
ho trq tôi da không qua i 50 triu dông/doanh nghip. Môi näm ho trg tôi da 
không qua 05 doanh nghip, to chc, dan vj kinh doanh du ljch (iru  tiên theo so 
hrcing hrç't khách tir cao den thâp). 
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.A • . A A Dieu 11. Chinh sach ho trq phat trien nguon nhan hjc du 1!ch 
1. Diêu kiên h6 trq: 

a) Các doanh nghip, t chüc, dan vj t chrc các lap bi duäng, tp huân 
nâng cao k5 nàng quãn 1, phiic vii khách du ljch và kiên thüc du ljch cho dan cu 
tai các khu du ljch cong dông. 

b) Mi lap ttp hun, bi dumg có thai gian t chirc ti thiu tr 3 — 5 ngày; 
so h.rçing t1r 30-70 h9c viên. 

2. Ni dung h trçi: 

H trcl 50%kinh phi th chirc lap hçc nhung không qua 50 triu dng/1ó'p. 
Môi nãm h6 trçi tôi da không qua 04 1&p tp huân. 

Diu 12. ChInh sách h trq cong tác xIic tin, quãng ha du ljch 

1. Diukiênhtro: 

a) Doanh nghip, t chirc, don vj kinh doanh du ljch trên dja ban tinh t 
chüc và tham gia các boat  dng xüc tiên, quâng bá du ljch trong nrnc và nuOc 
ngoài. 

b) Hang nàm doanh nghip, t chrc, don vj dàng k vói co quan có thm 
quyên ye kê hoach to chac và tharn gia các hoat dng xiic tiên, quáng bá du ljch. 

2. Ni dung h trçl: 

a) H trg min phi trong vic quâng cao, giâi thiu hInh ãnh, san phâm cüa 
doanh nghip kinh doanh du ljch trên Trang thông tin din t1r tinh và cña cac S&, 
ban ngành, dja phuang. 

b) Dxcic xem xét, h trçl giâi thiu thông tin, hInh ánh v doanh nghip và 
san phâm trong các an phâm quâng bá, xüc tiên du ljch cüa tinh. 

c) H trq 50% chi phi thuê m.t b.ng khi tham gia các boat dng xüc tiên 
dâu ttx, quâng bá du ljch do tinh to chic hoc tinh có dai  din tham dr & trong 
nix&c và nuàc ngoài, nhung tôi da không qua 40 triu dông/doanh nghip/näm, 
m& näm h trq tôi da không qua 05 doanh nghip, to ch&c, don vj kinh doanh du 
llch. 

Chiro'ng III 

TO CHIYC THIJC HIN 

Diu 13. To chfrc thtrc hiên 

1. Can cir Nghj quy& cüa Hi dng nhân dan tinh, các ca quan, don vj 
tuyên truyên chInh sách den các to chüc, cá nhân lien quan biêt vâ triên khai thirc 
hin. 

2. Giao Uy ban nhân dan tinh t chLrc thirc hin Nghj quyt; chi dao  xây 
dirng ke hoch, cii the boa các diêu kin, ni dung h trg cUa tfrng chInh sách; 
phân cOng nhim vii phi hqp v&i ch'crc nãng, nhim viii cho các co quan, ban 
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ngành, dja phixcng lien quan thrc hin chInh sách h trçi phát triên du ljch trén 
dja bàn tinh dam báo d?t  hiu qua cao nhât. 

3. Trong qua trInh thuc hiên, nu có nhüng vn d phát sinh, Uy ban nhân 
dan tinh de xuât vi Thuông trirc Hi dông nhân dan tinh xem xét, giãi quyêt và 
báo cáo Hi dông nhân dan tinh ti kS'  h9p gân nhât./. 
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