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TỜ TRÌNH
Về việc thống nhất chủ trương dừng triển khai thực hiện Nghị quyết số 
47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số 

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về phát 
triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị 
quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội 
miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh đã trình 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 
HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2025.

Qua 02 năm triển khai Nghị quyết đã đạt được kết quả bước đầu, nhưng do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên công tác triển khai thực hiện các nội dung 
theo nguồn vốn đầu tư phát triển chậm so với tiến độ đề ra; chưa triển khai các nội 
dung hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp đối với các điểm du lịch theo lộ trình 2019-
2020 (gồm: hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi 
dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về phát triển du lịch; hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch).

Đa dạng sản phẩm luôn là đòi hỏi quan trọng trong phát triển du lịch; trong 
đó, phát triển du lịch cộng đồng đóng vai trò quan trọng tạo nên sự đa dạng sản 
phẩm du lịch và là một trong những giải pháp phục hồi và phát triển du lịch sau 
dịch bệnh. Để phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh thật sự mang lại hiệu 
quả, tránh đầu tư dàn trải, phù hợp với bối cảnh thực tế hiện nay; đảm bảo sự kết 
hợp hài hòa giữa tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo nên sự đồng bộ, đa 
dạng, không trùng lắp của sản phẩm du lịch, góp phần vào phát triển du lịch tỉnh 
Quảng Nam, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững và trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Do vậy, việc xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển một số 
điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 là cần thiết, cấp bách.

Để tập trung nguồn lực hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng có nhiều tiềm 
năng thu hút khách du lịch, sớm phục hồi du lịch sau dịch Covid-19 và phát triển 
loại hình du lịch cộng đồng trong thời gian đến, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND 
tỉnh thống nhất chủ trương dừng triển khai thực hiện Nghị quyết số 
47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh bắt đầu từ năm 2021. 
Riêng đối với các điểm du lịch đã được phân bổ vốn đầu tư triển khai các hạng 
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mục trong hai năm 2019 - 2020, cho tiếp tục thực hiện đảm bảo hiệu quả các nội 
dung đã được phân bổ vốn.

Phát triển du lịch cộng đồng là một trong những nhiệm vụ được xác định 
trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và lần 
đầu tiên được quy định trong Luật Du lịch năm 2017, nhằm phát huy vai trò và 
tạo cơ hội cho cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch, tăng thu nhập, góp phần 
phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương; kính mong HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
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