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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về 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

Qua xem xét Tờ trình số 7024/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh 
về 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, Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:

Tại kỳ họp thứ 09, HĐND tỉnh khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 
47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 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 thực 
hiện nghị quyết, đến nay đã có một số hạng mục công trình tại các điểm du lịch 
đang được triển khai, thi công, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn khá chậm, các nội 
dung hỗ trợ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp chưa được triển khai.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về phát 
triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; UBND tỉnh 
đang xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển một số 
điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 nhằm đầu tư, khai thác 
hiệu quả, bền vững tiềm năng du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Để tập trung 
nguồn lực hỗ trợ, đầu tư hiệu quả, tránh dàn trải, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương dừng triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 47/2018/NQ-HĐND về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du 
lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 kể từ năm 2021 là phù hợp. Ban 
Dân tộc HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua. 

Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan 
đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình đã được thực hiện 
trong năm 2019 và 2020 đưa vào sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí. Đồng 
thời, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND để làm 
cơ sở khi xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển một số điểm du lịch 
cộng đồng trong thời gian đến đảm bảo phù hợp, thật sự mang lại hiệu quả.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về 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 
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lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:                                                         
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN
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