
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HẬU GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:..…/2022/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày … tháng … năm 2022 

 

 

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 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

KHOÁ X KỲ HỌP THỨ CHÍN 
 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số     /TTr-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng 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; 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. 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 

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

DỰ THẢO 
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“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:  

“- 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.”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 

Nghị quyết theo quy định pháp luật; 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ …. 

thông qua ngày …tháng… năm 2022 và có hiệu lực từ ngày …tháng…năm…./.  

Quy định chuyển tiếp (nếu có) …………(6)……………………………… 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (HN-TP.HCM); 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện; 

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Văn Huyến 

 

 


