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Hậu Giang, ngày       tháng       năm 2022    

  

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển 

du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024  
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang 

 

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

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy 

định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

giai đoạn 2020 - 2024 như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư 

phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 (sau đây gọi 

tắt là Nghị quyết) được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ngày 06 tháng 12 năm 

2019 và đã được triển khai thực hiện hơn 2 năm. Nghị quyết được ban hành với 

mục đích nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trực tiếp 

đầu tư xây dựng, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

và được áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, với 04 nội dung hỗ trợ, 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh thời điểm trước dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, năm 2020 và 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn ra liên tục nên ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch; tiến độ hoàn thành các dự án bị chậm 

như: Khu du lịch sinh thái Việt Úc - Hậu Giang, dự án Chợ Du lịch Xà No, dự 

án Tổ hợp khách sạn 4 sao Sojo, homestay Miệt Vườn, homestay Mương Đình; 

khó khăn trong kêu gọi đầu tư các dự án du lịch của các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài tỉnh. Ngoài ra, với mong muốn khuyến khích nhà đầu tư, người dân 

xây dựng các dự án mới tạo thêm nhiều cơ sở kinh doanh mới, đa dạng loại hình 

dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách nên quan điểm xây dựng 

Nghị quyết là áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng mới gây khó khăn cho các 

dự án đầu tư cải tạo. Kinh doanh loại hình nhà có phòng cho khách du lịch thuê 
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(homestay) ở tỉnh đa số có quy mô nhỏ, siêu nhỏ nên điều kiện hỗ trợ cho nội 

dung này chưa phù hợp với tình hình thực tế. 

Do đó, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai Nghị quyết, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết cho phù hợp với điều 

kiện của địa phương là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, 

phát huy những tiềm năng, phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới. 

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

 1. Mục đích 

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 nhằm đảm bảo triển khai 

cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển du lịch của Tỉnh. 

 2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

a) Các nội dung hỗ trợ của chính sách không trùng lắp với các chương 

trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện hỗ trợ để tổ chức, cá nhân dễ 

dàng tiếp cận và tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. 

b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch về 

phát triển du lịch của tỉnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

c) Bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch và môi trường, giữ gìn và phát huy 

truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. 

d) Phát huy lợi thế địa phương, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; đáp 

ứng nhu cầu phát triển du lịch. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có chủ trương thống nhất đề 

nghị xây dựng Nghị quyết,UBND tỉnh phân công Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch dự thảo nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành có liên quan, 

đảm bảo đúng quy định của theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy 

định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
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giai đoạn 2020 - 2024 gồm có 2 Điều quy định về: Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024; Hiệu lực thi hành. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau: 

“1. Áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng mới và các dự án đầu tư 

xây dựng cải tạo, nâng cấp.”. 

2. Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 3 như sau:  

“c) Định mức hỗ trợ xây dựng cải tạo, nâng cấp 

- Khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao được hỗ trợ 9 triệu đồng/phòng 

ngủ, mức hỗ trợ tối đa 450 triệu đồng/dự án, tương ứng với đầu tư 50 phòng ngủ 

tiêu chuẩn theo quy định. 

- Khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 4 sao, hạng 5 sao được hỗ trợ 15 triệu 

đồng/phòng ngủ, mức hỗ trợ tối đa 1,2 tỷ đồng/dự án, tương ứng với đầu tư 80 

phòng ngủ tiêu chuẩn theo quy định.”. 

3. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 3 như sau:  

“c) Định mức hỗ trợ xây dựng cải tạo, nâng cấp: 150.000 đồng/m2 xây 

dựng (không bao gồm bãi đỗ xe, khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan), 

mức hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/01 dự án.”. 

4. Bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 3 như sau:  

“c) Định mức hỗ trợ xây dựng cải tạo, nâng cấp: 150.000 đồng/m2 xây 

dựng (không bao gồm các hạng mục khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh 

quan, bãi đỗ xe), mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/dự án.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung tiết (-) thứ nhất điểm a khoản 4 Điều 3 như sau:  

“- Điều kiện hỗ trợ: Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình làm du lịch homestay có 

quy mô đón, phục vụ tối thiểu từ 10 khách trở lên.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung tiết (-) thứ ba điểm a khoản 4 Điều 3 như sau:  

“- Định mức hỗ trợ: Dự án có quy mô đón, phục vụ từ 10 khách đến dưới 

20 khách: 50 triệu đồng/dự án; Dự án có quy mô đón, phục vụ từ 20 khách trở 

lên: 60 triệu đồng/dự án.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung tiết (-) thứ hai điểm b khoản 4 Điều 3 như sau:  
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“- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 70% lãi suất tiền vay trong hạn khi vay vốn ở 

các ngân hàng để đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng, số nợ vay hỗ trợ 

tối đa không quá 02 tỷ đồng/01 tổ chức hoặc hộ gia đình.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

Từ nguồn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.”. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh xin 

kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./. 

(Xin gửi kèm theo: (1) Bảng khái toán nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết; (2) 

Dự thảo Nghị quyết) 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Đại biểu HĐND; 

- Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, NCTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 



BẢNG KHÁI TOÁN NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2019/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HẬU GIANG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2020 - 2024  

(Kèm theo Tờ trình số………/TTr-UBND ngày …./…./2022 của UBND tỉnh Hậu Giang) 

 

TT Nội dung hỗ trợ Số lượng và mức hỗ trợ 
 Số tiền  

(triệu đồng) 
Ghi chú 

1 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng 

cấp khách sạn: 
 3.300  

Hạng 3 sao (2 khách sạn)  2 khách sạn x 50 phòng  x 9 triệu đồng 900 
Mức tối đa của dự thảo tờ 

trình 

Hạng 4 sao trở lên (4 khách sạn) 2 khách sạn x 80 phòng x 15 triệu  đồng 2.400 
Mức tối đa của dự thảo tờ 

trình 

2 

Xây dựng cải tạo, nâng cấp nhà 

hàng kết hợp bán đặc sản Hậu 

Giang đạt chuẩn phục vụ khách du 

lịch (08 huyện, thị xã, thành phố) 

8 dự án x 150 triệu đồng 1.200 
Mức tối đa của dự thảo tờ 

trình 

3 

Xây dựng cải tạo, nâng cấp khu 

mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách 

du lịch (08 huyện, thị xã, thành phố) 

8 dự án x 30 triệu đồng 240 
Mức tối đa của dự thảo tờ 

trình 

 Tổng cộng  4.740  

 


