
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3809/BVHTTDL-VP
V/v trả lời kiến nghi của cử tri gửi tới Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018
sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa xrv

Kinh gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh 
Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 
06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đe nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét bổ sung vùng Sâm Ngọc 
Linh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vào quy hoạch các điểm du lịch 
quốc gia; nâng Le hội Sâm Ngọc Lỉnh hằng năm thành Lê hội Sâm quôc gia 
nhằm quảng bả thương hiệu Sâm Việt Nam (Câu số 3).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Luật Du lịch năm 2017 không còn quy định về điểm du lịch quốc gia, chỉ 
quy định việc công nhận điểm du lịch, thuộc thẩm quyền quyết định của ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh. Đồ nghị tỉnh .Quảng Nam thực hiện theo đúng thẩm quyền và 
quy định của pháp luật.

v ề  việc nâng cấp Lễ hội Sâm Ngọc Linh hàng năm thành Lễ hội Sâm 
quốc gia: Theo quy định tại Điều 7, Chương II Nghị định số 145/2013/NĐ-CP 
ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức 
trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại 
và đón, tiếp khách nước ngoài quy định duy nhất Ngày Giỗ Tổ Hừng Vương - 
Lễ hội Đồn Hùng là ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức cấp quốc gia vào 
năm tròn. Vì vậy, việc tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh hàng năm với mục đích 
quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam được tổ chức ở quy mô 
cấp huyện hoặc cấp tỉnh tùy điều kiện kinh tế của địa phương, phải đảm bảo 
theo quy định của nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri '

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- 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 tinh Quảng Nam;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trường, TCDL, 

Cục VHCS, Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

Nguyên Ngọc Thiện


