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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM
Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

Số: 5776/BVHTTDL-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An
Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày
15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:
1. Cử tri đề nghị, không nên tổ chức xây dựng các tượng đài, biểu tượng
không cần thiết đế tránh tình trạng lãng p h í nguôn lực tài chỉnh (Câu sô 9).
2. Đe nghị Bộ sớm tham mưu Chính phủ Ban hành văn bản hướng dẫn
thực hiện nội dung thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại
Luật Du lịch năm 2017 (Câu số 10).
3. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ bổ sung Ngành
du lịch vào danh mục các ngành, nghề được im đãi đầu tư được quy định tại
Nghị định sổ 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi
tiết và hưcmg dẫn thi hành một so điều của Luật Đầu tư (Câu số 11).
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:
1. v ề việc không nên tổ chức xây dựng các tượng đài, biểu tượng
Điều 27 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ
về hoạt động Mỹ thuật quy định “ủ y ban nhân dân tỉnh/thành cấp giấy phép xây
dựng tượng đài, tranh hoành háng”. Việc quyết định đầu tư xây dựng tượng đài,
biểu tượng do ủ y ban nhân dân tỉnh/thành hoặc các Bộ, ngành quyết định; Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ tham gia về mặt chuyên môn mỹ thuật để công
trình đạt chất lượng thẩm mỹ và nội dung tư tưởng tốt. Đe nghị Đoàn Đại biếu
Quốc hội các ựnh/thành kiểm tra, đôn đốc ủ y ban nhân dân tỉnh/thành thống
nhất chủ trương hạn chế tối đa việc xây dựng tượng đài, biểu tượng không cần
thiết để tránh tình trạng lãng phí nguồn lực.
2. v ề đề nghị hướng dẫn thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Triển khai thực hiện Luật Du lịch năm 2017, Nghị quyết số 103/NQ-CP
ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa
XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ ừợ phát triển du lịch. Ngày 12/12/2018,
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg thành lập,
phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ, phát triển du lịch.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và
đang chủ trì, phối họp vói các Bộ, ngành, địa phưong có liên quan triển khai
Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
3. v ề việc đề nghị bổ sung N gành du lịch vào danh m ục các ngành,
nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định tại N ghị định số 118/2015/N Đ -C P

Đề nghị của cử tri về việc bổ sung ngành du lịch vào danh mục các ngành,
nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày
12/11/2015 của Chính phủ là hoàn toàn chính đáng. Nghị quyết số 08-NQ-TW
ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn đã xác định giải pháp hoàn thiện về thể chế, chính sách đối với ngành du
lịch như sau: “v ề đầu tư, ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư
vào du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa có tiềm năng du
lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa có tiềm năng du lịch, sản
phẩm du lịch đặc thù và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch”. Luật Du
lịch năm 2017 cũng đã quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được
hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các
chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư” (Khoản 2 Điều 5) để làm căn cứ xem xét,
bổ sung các chính sách ưu đãi đầu tư vào các văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan.
Với trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành du lịch, ngày 02/11/2018, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công
văn số 5003/BVHTTDL-KHTC về việc tổng kết thi hành Luật Đầu tư và Luật
Doanh nghiệp); trong đó đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung ngành
du lịch vào Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư; xem xét bổ sung vào Danh
mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ những ngành nghề ưu đãi đầu
tư thuộc lĩnh vực du lịch sau: Đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia, khu du lịch
cấp tỉnh; đầu tư xây dựng điểm du lịch; đầu tư các loại hình du lịch chuyên đề;
đầu tư các loại hình du lịch sinh thái.
Bộ Vắn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc
Nơi nhận:
- Như trên;
Thủ tướng Chính phủ (để báo cảo)\
Phó TTgCP Vũ Đức Đam (đề báo cáoJ;
Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
Ban Dân nguyện, ủ y ban Thường vụ Quốc hội;
Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
Thường trực HĐND, UBND tỉnh An Giang;
Bộ VHTiDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, TCDL,
Cục MTNATL, Vụ KHTC, cổn g TTĐT Bọ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).
-
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