
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-UBND Bắc Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 31/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND); Hướng dẫn liên ngành số 39/HDL-SVHTTDL-STC-KHĐT-GTVT- 

SXD-KBNN ngày 25/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài 

chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 

về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi 

tắt là Hướng dẫn liên ngành số 39/HDLN-SVHTTDL-STC-KHĐT-GTVT-

SXD- KBNN). 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND với các nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích 

Tuyên truyền, quán triệt và triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND đến các đối tượng được thụ hưởng, các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng; các 

phòng, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá 

nhân liên quan.  

Phân công rõ trách nhiệm, theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 

chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai, tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát 

huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện phát 

triển. 

2. Yêu cầu  

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành các cấp xác định việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND là nhiệm vụ chính trị quan 

trọng, là một trong những giải pháp cơ bản để thúc đẩy phát triển du lịch cộng 

đồng trên địa bàn huyện. 
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Bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xây dựng và triển 

khai các nội dung Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND đảm bảo thiết thực, tiết 

kiệm, hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dung của 

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các 

tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội. Trong đó du lịch cộng đồng là mô hình du lịch nhiều tiềm năng 

cần được khai thác có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển du lịch của huyện. 

Tuyền truyền để các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách được 

tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách quy định tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND, tạo điểu kiện huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch 

cộng đồng theo quy hoạch, đề án phát triển du lịch đã được phê duyệt. 

Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn. 

2. Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND 

a) Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng: Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp 

đường giao thông kết nối từ các điểm du lịch cộng đồng đến quốc lộ, tỉnh lộ, 

đường huyện, đường xã; hỗ trợ đầu từ xây dựng, cải tạo đường giao thông nội 

bộ trong các điểm du lịch cộng đồng. 

Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn. 

b) Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật: Hỗ trợ xây dựng hệ thống thu 

gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, bãi đỗ xe chung, nhà vệ sinh công cộng 

tại các điểm du lịch cộng đồng. 

Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn. 

c) Hỗ trợ xây dựng, lắp đặt các biển chỉ dẫn, biển thuyết minh điểm du 

lịch theo tiêu chuẩn điểm du lịch của Luật Du lịch năm 2017; tổ chức các lớp tập 

huấn chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức về du lịch cộng đồng; hỗ trợ 

các hộ gia đình tham gia kinh doanh du lịch cộng đồng. 

Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn. 
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3. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện, tham 

mưu công tác tổng hợp báo cáo đánh giá quá trình triển khai, thực hiện Nghị 

quyết. 

- Theo dõi, đôn đốc công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, tiếp nhận 

những đề xuất, kiến nghị, phản ánh để tham mưu giải quyết kịp thời những nội 

dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.  

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách 

Nhà nước, theo phân cấp hiện hành quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các 

văn bản hướng dẫn liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND; Hướng 

dẫn liên ngành số 39/HDLN-SVHTTDL-STC-KHĐT-GTVT-SXD-KBNN. 

Tham mưu thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND bảo đảm hiệu 

quả, thiết thực. 

Làm đầu mối tổng hợp nhu cầu hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng của 

các xã, thị trấn; tiếp nhận, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị, kịp thời báo cáo, 

tham mưu UBND huyện những giải pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc phát sinh; 

tham mưu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu. 

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung hỗ 

trợ đối với từng đối tượng được thụ hưởng chính sách trên địa bàn toàn huyện để 

đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn, thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch 

cộng đồng thực hiện lập hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng theo quy định của pháp 

luật. 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ của các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập hội đồng 

thẩm định nghiệm thu dự án đầu tư theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND và 

Hướng dẫn liên ngành số 39/HDLN-SVHTTDL-STC-KHĐT-GTVT-SXD-

KBNN. 
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 Rà soát quy hoạch xây dựng hệ thống đường giao thông, xem xét điều 

chỉnh bổ sung một số tuyến đường giao thông đến các xã, các điểm có tiềm năng 

phát triển du lịch cộng đồng theo quy hoạch, đề án phát triển du lịch.  

Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư đối với lĩnh vực phát triển du 

lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Hằng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí do các cơ quan, đơn vị đề xuất, 

tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân huyện gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ vốn đầu tư theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các thủ tục thanh, 

quyết toán kinh phí đối với từng nội dung chính sách được ban hành theo Nghị 

quyết số 17/2020/NQ-HĐND.  

4. Kho bạc Nhà nước huyện 

Chủ trì hướng dẫn, thực hiện thủ tục giải ngân cho các tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện thụ hưởng theo quy định của pháp luật. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện 

Chỉ đạo cơ quan thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND đến đoàn viên, hội viên để tổ chức thực hiện mang lại hiệu 

quả cao. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND đảm bảo các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận các chính 

sách của trong Nghị quyết.  

Lập dự toán kinh phí nhu cầu hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng của các 

tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND gửi về Ủy ban nhân 

dân huyện (thông qua Phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện). 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng lập hồ sơ dự án, thủ tục đề nghị 

hỗ trợ theo quy định. Theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ đối 

với từng đối tượng được thụ hưởng chính sách trên địa bàn để đảm bảo phát huy 

hiệu quả nguồn vốn, thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển. 

Nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của ngành du lịch 

trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tăng cường vai trò của 

doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trong đầu tư, chuyển đổi mô hình sản xuất, 

kết hợp các loại hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công, bảo tồn phát huy giá 

trị di sản văn hóa kết hợp phát triển du lịch tạo nên nền sản xuất có giá trị cao, 

mang tính bền vững. 
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7. Các cơ quan, đơn vị liên quan khác 

Chủ động tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND, căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện các nội dung 

tại Kế hoạch đã để ra. 

Thường xuyên giám sát, theo dõi, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các 

chính sách của Nghị quyết. 

8. Chế độ thông tin báo cáo 

 Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức có 

liên quan báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND định kỳ 

hàng năm (trước 30/11) hoặc theo yêu cầu của UBND huyện (thông qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện). 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch này./. 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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