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Số: 22/2016/NQ-HĐND

về

Sơn La, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QƯYÉT
chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
trên đia bàn tỉnh đến năm 2020
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THÚ 3

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách Nhà năm 2015; Luật
Du lịch năm 2005;
Xét đề nghị của UBND tinh tại Tờ trình số 360/TTr-ƯBND ngẳy
24/11/2016; Báo cáo thấm tra sọ 81/BC-VHXH ngày 07/12/2016 của Ban Van
hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ỷ kiến thảo luận tại kỳ họp;
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa
bàn tỉnh đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:
1. Đối tượng áp dụng:
- Các bản có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nằm trong Quy hoạch
phát triên du lịch tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Các hộ gia đình tại các bản du lịch cộng đồng có nhu cầu tham gia kinh
doanh du lịch cộng đồng.
2. Nội dung và mức hồ trợ:
2.1. H ỗ trợ đoi với bản:
- Hồ trợ một lần kinh phí xây dựng hệ thống các loại biển báo. Mức hỗ
trợ: 15.000.000 đồng/bản.
- Hỗ trợ một lần kinh phí đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải tại bản.
Mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/bản.
- Hồ trợ một lần kinh phí xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục
vụ khách du lịch (Theo Quyết định 225/QĐ-TCDL ngày 08 thảng 05 năm 2012
của Tổng cục Du lịch). Mức hồ trợ: Không quá 30.000.000 đồng/bản.
2.2. H ỗ trợ đoi với hộ:
- Hỗ trợ lãi suất tiền vay để các hộ gia đình vay vốn đầu tư phát triển du
lịch cộng đồng: mức hỗ trợ bằng mức chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay

của các tổ chức tín dụng với lãi suất cho vay đối với chương trình cho vay hộ
nghèo của ngân hàng chính sách xã hội. Tối đa 30.000.000 đồng/hộ trong thời
gian không quá 36 tháng.
Hỗ trợ tổ chức tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho các hộ kinh doanh du
lịch cộng đồng tại bán (gồm: Kỹ năng nghiệp vụ Le tân; Thuyết minh viên du
lịch; Hướng dẫn viên du lịch; Vận hành Cơ sở lưu trú nhỏ; Nghiệp vụ buồng,
đặt, giữ buồng; Chế biển món ăn (Ầu, Việt); Phục vụ nhà hàng). Mức hỗ trợ:
35.000.000 đồng/lớp (7 ngày)/bản.
3.
Nguồn vổn hỗ trợ: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung hằng năm cho ngân sách
các huyện, thành phố để triển khai thực hiện chính sách.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Úy ban nhân dân tính triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh,
Tô đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ ba
thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
01 năm 2017./.
Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Ọ uốc hội; Chính phù;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP; V P Chủ tịch nước;
- U ỷ ban Tài chính - N gân sách Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; B ộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch;
- Ban C ông tác đại biểu ỌH của UBTVỌH;
- Cục kiểm tra vãn bản ỌPPL - Bộ Tu pháp;
- TT Tinh uỷ, H Đ N D tỉnh, U B N D tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Q uốc hội tỉnh;
- U ỷ ban M TTỌ VN tỉnh;
- Các đại biểu H Đ N D tinh;
- Các Sỏ', ban, ngành, đoàn thể;
- TT HU; H Đ N D , U B N D các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, Đ oàn Đ B Ọ H , H Đ N D , U B N D tinh;
- Trung tâm C ông báo tỉnh; Lưu trữ tỉnh;
- Đ ảng uỷ, H Đ N D , U B N D các xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, Linh450b. -
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