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Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của ủy ban nhân 
dân tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo 
Công văn số 708/VPCP-QHĐP ngày 24/01/2019 của Vãn phòng Chính phủ, nội 
dung kiến nghị như sau:

“Đe nghị nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đặc 
thừ cho lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng du lịch; có chỉnh sách hô 
trợ cho công tác bảo tồn vãn hỏa và phát triển loại hình du lịch cộng đồng; triên 
khai quy định thành lập Quỹ hô trợ phát triển du lịch và bô trí kinh phí hô trợ 
ban đầu đế hô trợ cho các địa phương còn khó khăn ” (Câu sô 4).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

1. v ề  xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đặc thù cho lĩnh 
vực du lịch, đặc biệt là đầu tư  cho hạ tầng du lịch

Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 
16/01/2017 của Bộ Chính ữị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn. Chính phủ ban hành Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 06/10/2017 
thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát 
triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo đó ngành Du lịch cần tập trung 
xây dựng, trinh cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện một số đề án 
trọng tâm để bảo đảm du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt 03 đề án 
trọng tâm: (1) Ẹ)ề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 ãỷtp ứng ỹểu cầụ phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”; (2) Đề án 
tổng thể ứng dụng >cồng nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 — 
2020, định hựơng hến hăm 2025; (3) Thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và 
hoạt động'của Qụỹ hỗ trợ phằt triển Du lịch. Các đề án này mang ý nghĩa tiền đề 
để phát huỳ thế manh và dứ địa phát ừĩển, tăng cường sự phối họp liên ngành, 
liên vùng, tạmcơchế chính sách phù họp, nâng cao năng lực cạnh ừanh. Đồng 
thời, có ý nghĩa quah trọng trong việc rà soát, sắp xếp lại nguồn lực, cải thiện 
những vấn đề còn tồn tại và hạn chế của ngành du lịch, tăng cường sự phối họp 
liên ngành; tạo cơ chế tài chính, thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn.

Để tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tại các khu du lịch quốc gia, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng chương trình mục tiêu hạ tầng du



lịch giai đoạn 2016-2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 1861/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017. Theo đó, tổng kinh phí thực 
hiện Chương trình là 30.664,551 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn 
nhưng không vượt quá 35.000 tỷ đồng). Mục tiêu của chương trình nhằm bảo 
đảm cơ bản đồng bộ về kết cấu hạ tầng cho 3 -5  khu du lịch quốc gia, góp phần 
tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút đầu tư ừong và ngoài nước. Hỗ trợ 
đầu tư giao thông, tạo thuận lợi để tiếp cận một số hạ tầng cơ bản và hạ tầng du 
lịch của 30 khu, điểm du lịch quốc gia.

2. v ề  chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn văn hóa và phát triển 
loại hình du lịch cộng đồng

Để hỗ trợ cho công tác bảo tồn văn hóa và phát triển các loại hình du lịch 
cộng đồng, Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình mục 
tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê - - 
duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017. Theo đó, 
Chương trình mục tiêu phát triển vãn hóa đã hỗ trợ các địa phương kinh phí thực 
hiện dự án Bảo tồn và phát huy giá tậ  các làng, bản, buôn truyền thống tiêu 
biểu, nhằm nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của của các đồng bào dân tộc 
thiểu số đồng thời tạo điểm du lịch thu hút khách tới thăm quam và tìm hiểu văn 
hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Việc triển khai quy định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và  
bố trí kinh phí hễ trợ ban đầu để hễ trợ cho các địa phương còn khó khăn

Đối với việc triển khai quy định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và 
bố trí kinh phí hỗ trợ ban đầu để hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn, đề 
nghị Tỉnh nghiên cứu Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ 
hỗ trợ phát triển du lịch để có đề xuất cụ thể phù hợp với mục tiêu, tiêu chí hoạt 
động của Quỹ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới ủy ban nhân dân tỉnh
Hòa Binh đê biêt
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phù (để bảo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, TCDL, 
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