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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định một số chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 –2025 

   

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 – 2025 (gọi tắt là Chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch); 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách 

hỗ trợ phát triển du lịch, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân (gọi tắt là nhà đầu tư) tham gia vào hoạt động du lịch thông qua các hình 

thức như hỗ trợ vốn đầu tư, hỗ trợ lãi suất vốn vay, qua đó huy động các nguồn 

lực từ nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng. 

Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh 

tế quan trọng, mang tính chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường; đầu tư cơ sở 

hạ tầng du lịch đồng bộ, xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng, dịch 

vụ du lịch uy tín, thu hút du khách và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của 

tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch phải đảm bảo công 

khai, minh bạch, lựa chọn đúng đối tượng, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá 

nhân. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, kịp thời hỗ 

trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham 

gia phát triển du lịch tiếp cận chính sách hỗ trợ hợp pháp và hợp lý. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền và phổ biến Chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch 

a) Các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền phổ biến Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh đến các tổ 



2 

 

chức, cá nhân, nhà đầu tư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Thường xuyên lồng ghép thông tin, tuyên truyền phổ biến Chính sách 

hỗ trợ phát triển du lịch trong các cuộc họp, hội nghị, sự kiện có liên quan đến 

lĩnh vực du lịch. 

2. Quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

a) Đối với các nội dung: Hỗ trợ xây dựng mới nhà hàng kết hợp bán hàng 

đặc sản, sản phẩm OCOP, quà tặng du lịch, quà lưu niệm của tỉnh Sóc Trăng;  

Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua hoặc đóng mới 

phương tiện vận tải khách du lịch đường thủy nội địa; Hỗ trợ kinh doanh loại 

hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; Hỗ trợ lãi suất vốn vay xây dựng 

khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao trở lên; Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các dự 

án vui chơi giải trí. 

- Sau khi hoàn thành xây dựng nhà hàng, khách sạn, nhà ở có phòng cho 

khách du lịch thuê, khu vui chơi giải trí, mua sắm hoặc đóng mới phương tiện 

và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng sao khách sạn; công 

nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; cấp 

biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch; thông báo đủ điều 

kiện kinh doanh loại hình Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà đầu tư 

gửi đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp đề nghị trình Hội đồng xét 

chọn đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch xem xét, quyết 

định. 

b) Đối với các nội dung: Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp Điểm du lịch, 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển thành Khu du lịch cấp tỉnh, Hỗ trợ 

đầu tư cho các di tích lịch sử, văn hóa thu hút khách du lịch, Hỗ trợ xây dựng 

nhà vệ sinh công cộng. 

Ban Quản lý các di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh, cấp Quốc gia, Nhà đầu 

tư gửi đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch về UBND các 

huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) nơi dự án được triển khai; UBND 

cấp huyện tổng hợp các đề nghị trên địa bàn gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp trình Hội đồng 

xét chọn xem xét, quyết định. 

c) Đối với nội dung Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

- Học viên sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp 

vụ du lịch; học viên được cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch gửi đề nghị được 

hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Nghệ nhân sau khi hoàn thành mỗi đợt truyền nghề gửi đề nghị được 

hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến UBND cấp huyện nơi nghệ nhân 

truyền nghề. UBND cấp huyện thống kê số lượng học viên được truyền nghề 

trên địa bàn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp số lượng học viên hoàn thành 
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chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ du lịch; học viên được cấp chứng 

chỉ nghiệp vụ du lịch; số lượng học viên được truyền nghề trình Hội đồng xét 

chọn xem xét, quyết định. 

d) Trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư từ 

nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ thì được xét hưởng một nội 

dung hỗ trợ mức cao nhất; trường hợp nhà đầu tư thực hiện nhiều nội dung khác 

nhau  của chính sách hỗ trợ phát triển du lịch thì chỉ được hưởng tối đa không 

quá 02 nội dung hỗ trợ; trường hợp có nhiều nhà đầu tư đề nghị được hưởng 

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cùng một thời điểm, thì ưu tiên xét theo thời 

điểm dự án hoàn thành, đưa vào khai thác và đã được cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định, công nhận trước, đến khi hết số lượng hỗ trợ. 

3. Cách thức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ trực tiếp 01 lần cho 01 nội dung hỗ trợ. 

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì chi trả tiền hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch. 

4. Trách nhiệm thực hiện cam kết của Nhà đầu tư  

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết khi 

đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. 

- Trường hợp nhà đầu tư thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội 

dung đã cam kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Hội 

đồng xét chọn đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch xem 

xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đại diện yêu cầu nhà đầu tư 

hoàn trả lại ngân sách số tiền được hỗ trợ, yêu cầu cơ quan chức năng buộc nhà 

đầu tư hoàn trả lại ngân sách số tiền được hỗ trợ mà nhà đầu tư chưa thực hiện 

theo cam kết. 

5. Hội đồng xét chọn đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch 

a) Hội đồng xét chọn đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển 

du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, gồm: đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ 

tịch Thường trực, các thành viên là đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, 

UBND cấp huyện và lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, kiêm Thư ký Hội đồng. 

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị được hưởng 

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, Hội đồng xét chọn có nhiệm vụ xem xét, 

giải quyết đề nghị của tổ chức, cá nhân theo quy định. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch là 

76.850.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng). 

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch được bố trí từ 

nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 

(Chi tiết theo Phụ lục phân kỳ kinh phí hỗ trợ đính kèm Kế hoạch này) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tuyên truyền, phổ 

biến chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét chọn và quy chế 

hoạt động của Hội đồng xét chọn đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch. Hội đồng xét chọn có nhiệm vụ xem xét, giải quyết đề nghị của 

các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy chế. 

- Thực hiện nhiệm vụ là thường trực Hội đồng xét chọn đối tượng được 

hưởng chính sách phát triển du lịch. 

- Tổng hợp danh sách đăng ký và đề nghị hỗ trợ trình Hội đồng xét chọn 

và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, tổng hợp và đề 

xuất, kiến nghị những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, trình UBND 

tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổng hợp và 

lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, gửi đến Sở Tài chính để tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh bố trí thực hiện. 

2. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, địa 

phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, phân bổ kinh phí 

thực hiện và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí 

theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

3. Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin về nội dung 

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ 

trợ phát triển du lịch. 

- Sở, ban ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý hướng dẫn và 

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thụ 

hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định. 
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- UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, tổng hợp các đề nghị được 

hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn quản lý gửi về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trình Hội đồng xét chọn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt 

thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- TT. TU; TT. HDND; 
- TT. UB MTTQVN tỉnh; 
- TT. UBND; 
- Các Sở, ban ngành tỉnh; 
- NH Nhà nước CN tỉnh ST; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo Sóc Trăng, Đài PTTH; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 



Phụ lục 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ VÀ PHÂN KỲ HỖ TRỢ 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 
 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT NỘI DUNG HỖ TRỢ 
TỔNG 

PHÂN KỲ HỖ TRỢ 

2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 
Hỗ trợ xây dựng mới nhà hàng kết hợp bán hàng đặc sản, sản 

phẩm OCOP, quà tặng du lịch, quà lưu niệm tỉnh Sóc Trăng 6.000 600 600 1.600 1.600 1.600 

2 Hỗ trợ lãi suất vốn vay xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 
hạng 3 sao, 4 sao trở lên. 

21.000 4.000 3.000 7.000 4.000 3.000 

 
3 

Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu 

tư mua hoặc đóng mới phương tiện vận tải khách du lịch 

đường thủy nội địa. 

5.000 500 500 1.500 1.500 1.000 

4 Hỗ trợ kinh doanh loại hình nhà ở có phòng cho khách du 
lịch thuê. 

2.000 300 700 500 500 - 

5 Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp điểm du lịch 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

6 Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển thành Khu du 
lịch cấp tỉnh 

6.000 - 3.000 3.000 - - 

7 Đầu tư các di tích lịch sử, văn hóa thu hút khách du lịch 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000  

8 Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực  850 160 160 160 210 160 

9 Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng 2.000 500 500 500 500 - 

10 Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các dự án vui chơi, giải trí 12.000 - 3.000 3.000 3.000 3.000 

 
Tổng cộng 76.850 11.060 16.460 22.260 16.310 10.760 
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