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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy năm 2022  

 

Căn cứ Công văn số 2840/SKHĐT-ĐKKD ngày 17/11/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy năm 2022. 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Cao Bằng (Sở VHTTDL) báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Chương trình 

số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy (Chương trình số 09) năm 2022 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền: 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến về Chương trình số 09-CTr/TU được triển 

khai tại các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và một số hội 

nghị, tập huấn do ngành tổ chức. Kết quả: 100% công chức, viên chức, người 

lao động đồng tình ủng hộ.  

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện: 

- Sở VHTTDL đã cụ thể hóa nội dung triển khai Chương trình số 09-

CTr/TU tại các văn bản: Kế hoạch số 85/SVHTTDL-QLDL ngày 27/6/2022 về 

thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 

tháng cuối năm 2022; Kế hoạch số 71/KH-SVHTTDL ngày 26/5/2022 của Sở 

VHTTDL tỉnh Cao Bằng về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở 

(DDCI) năm 2022; phối hợp xây dựng quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư thuộc 

lĩnh vực du lịch giai đoạn 2022-2025; tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du 

lịch; tham mưu UBND tỉnh rà soát giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực du lịch. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác cải cách 

thủ tục hành chính, quan tâm cải thiện chỉ số DDCI năm 2022. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:  

1. Công tác cải cách thủ tục hành chính:  

- Thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Tổng số 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL là 118, số TTHC thực 

hiện cắt giảm thời gian giải quyết là 93, chiếm tỷ lệ 78,8%.  

- Thực hiện công khai đầy đủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở đảm bảo kịp thời, đầy đủ tại trụ sở Sở VHTTDL, nơi tiếp nhận 
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và trả kết quả giải quyết TTHC và Trang thông tin điện tử của Sở theo các quyết 

định1 của UBND tỉnh.  

- Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Trang Thông tin điện 

tử của Sở https://sovhtt.caobang.gov.vn/1328/32910/74024/665093/thong-bao-

huong-dan/thong-bao-cong-khai-dia-chia-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-

tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-kien.aspx. 

- Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được cập nhật thường xuyên, 

thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, quy chế làm việc và các thủ tục, lệ phí 

được công khai, minh bạch; tổ chức, công dân có điều kiện tham gia giám sát 

công việc của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước khi thực hiện giải quyết 

hồ sơ hành chính theo quy trình đã được tỉnh phê duyệt. 

100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định, quy 

trình và thời gian; không có hồ sơ trễ hạn. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 

28/10/2022 Sở VHTTDL đã tiếp nhận 101 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 

là: 29 hồ sơ; kỳ trước chuyển qua là: 05 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp là: 67 hồ sơ. 

Giải quyết trước và đúng hạn là: 100 hồ sơ, đang giải quyết: 01 hồ sơ (không có 

hồ sơ trễ hạn).  

2. Công tác quy hoạch: Phối hợp xây dựng dự thảo Quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch; phối hợp xây dựng danh mục dự án 

kêu gọi, thu hút đầu tư du lịch: 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch: Triển khai thực hiện Đề án triển khai thuê 

dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh, 

ứng dụng du lịch thông minh trên smartphone tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 

2023; Ký kết thỏa thuận hợp tác với Viễn thông Cao Bằng (VNPT) về chuyển 

đổi số giai đoạn 2022 -2025; triển khai xây dựng Đề án số hóa dữ liệu du lịch, 

thực tế ảo, hệ thống thuyết minh ảo, du lịch trải nghiệm 3D; Trình UBND tỉnh 

phê duyệt chủ trương và xin kinh phí thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT “Xây 

dựng Hệ thống quản lý di sản văn hóa và di tích lịch sử tỉnh Cao Bằng”. 

- Phối hợp xây dựng danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư du lịch: Phối 

hợp với các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng danh mục dự án 

kêu gọi, thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch giai đoạn 2022-2025, đề xuất bổ 

sung 11 dự án về du lịch trên địa bàn các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo 

Lạc, Hạ Lang và thành phố Cao Bằng tại Công văn số 209/SVHTTDL-QLDL 

ngày 11/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Có Công văn kèm theo báo 

cáo). 

                                           
1 Quyết định số 597/QĐ-UBND tỉnh ngày 09/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công bố danh mục TTHC 

chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL; Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL; Quyết định số 470/QĐ-UBND 
ngày 14/4/2022 về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực du lịch vè phê duyệt quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL; Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở VHTTDL; Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du 

lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL.  

 

https://sovhtt.caobang.gov.vn/1328/32910/74024/665093/thong-bao-huong-dan/thong-bao-cong-khai-dia-chia-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-kien.aspx
https://sovhtt.caobang.gov.vn/1328/32910/74024/665093/thong-bao-huong-dan/thong-bao-cong-khai-dia-chia-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-kien.aspx
https://sovhtt.caobang.gov.vn/1328/32910/74024/665093/thong-bao-huong-dan/thong-bao-cong-khai-dia-chia-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-kien.aspx
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4. Công tác tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh; giới 

thiệu các dự án kêu gọi thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch: 

- Tiếp tục duy trì và nâng cấp Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh 

(địa chỉ http://caobangtourism.vn), phát triển ứng dụng du lịch thông minh trên 

smartphone (app Cao Bang Tourism) với các tiện ích tra cứu bản đồ, tìm thông 

tin chính xác về các địa điểm, lập trình tự động theo nhu cầu. 

- Tiếp tục duy trì quản lý, khai thác các ứng dụng trên nền tảng số phục vụ 

hoạt động thông tin, quảng bá du lịch tỉnh, gồm: Website 

(http://caobanggeopark.com; http://pacbo.vn), Zalo (Trung tâm Văn hóa và 

thông tin du lịch Cao Bằng), Fanpage (Du lịch Non nước Cao Bằng; Ban quản lý 

các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng; Công viên địa chất Non nước Cao 

Bằng). Năm 2022, cổng du lịch thông minh caobangtourism.vn đăng trên 200 

tin bài, 1,6 triệu lượt truy cập; website caobanggeopark.com đăng khoảng 100 

tin bài, 600.000 lượt truy cập, pacbo.vn đăng khoảng 100 tin bài, 150.000 lượt truy 

cập…Phát huy hiệu quả hệ thống tra cứu thông tin tự động tại các Trung tâm 

thông tin của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Thực hiện việc số hóa các 

ấn phẩm du lịch để quảng bá rộng rãi trên các trang thông tin.  

- Cung cấp danh mục 10 dự án 2 thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch tại Hội nghị 

xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022 tại Tuyên Quang; Cung cấp danh mục 26 dự án 

cần kêu gọi đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-

2027 tại Công văn số 949/SVHTTDL-QLDL ngày 06/9/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (Có Công văn kèm theo báo cáo). 

- Tham gia đóng góp ý kiến đối với đề xuất nghiên cứu, khảo sát, lập 

phương án đầu tư Di tích danh lam thắng cảnh Động Dơi, xã Đồng Loan, huyện 

Hạ Lang; đề xuất thực hiện Dự án “Điểm dừng nghỉ phục vụ khách du lịch” tại 

huyện Quảng Hòa của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Cao nguyên đá 

Đồng Văn. 

 5. Cơ chế, chính sách và các hình thức hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh 

doanh du lịch:  

Triển khai thực hiện quy định pháp luật về các chính sách hỗ trợ 

tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19 hoạt động trong lĩnh vực 

du lịch: Triển khai Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo 

gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giảm 50% lệ phí 

thủ tục hành chính về cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch; triển khai  Nghị định số 

94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 14 

của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch 

                                           
2 (1)Dự án khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp xã Đình Phong; (2) Dự án khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Phan Thanh; (3) 

Dự án đầu tư khu danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi; (4) Dự án khu du lịch văn hóa tâm linh kết hợp sinh thái, công viên vui chơi giải trí 

chùa Đà Quận; (5) Dự án khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Phia Đén; (6) Dự án đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tại đền thờ Tô Thị Hoạn và 
Động Dơi, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang; (7) Dự án khu du lịch sinh thái sông nước xã Độc Lập; (8) Dự án khu tổ hợp Khách sạn – thương 

mại, dịch vụ du lịch, căn hộ nhà phố tại Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An; (9) Dự án khu du lịch sinh thái Hồ Khuổi Khoán; (10) Dự án 

xây dựng hạ tầng Khu du lịch sinh thái Hồ Sen Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. 

http://caobangtourism.vn/
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vụ lữ hành, theo đó mức ký quỹ kinh doanh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 

80% đến hết ngày 31/12/2023. 

6. Kết quả theo dõi, đôn đốc Chương trình số 09-CTr/TU trên địa bàn 

huyện Hà Quảng (Theo phân công nhiệm vụ tại Thông báo số 03-TB/BCĐ 

ngày 20/4/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 09-CTr/TU)   

Cấp ủy, chính quyền huyện Hà Quảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU; tích cực trong công tác cải cách 

TTHC, quy hoạch, cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai. 

Công tác cải cách TTHC đã đem lại hiệu quả hoạt động quản lý hành chính 

Nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Duy trì chế độ một 

cửa với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng nhanh gọn, đơn giản 

dễ thực hiện. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành 

chính tại các cấp chính quyền đã góp phần nâng cao sự minh bạch hóa hoạt động 

của cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tốt 

hơn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.   

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như 

sau: công tác cải cách TTHC tại địa phương mặc dù được quan tâm chú trọng 

nhưng cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng; cơ sở phục vụ tiếp công dân chưa đảm 

bảo; công tác tuyên truyền, phổ biến về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện để thu hút các nhà đầu tư chiến lược 

chưa được thường xuyên; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết 

thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả; quỹ đất sạch của huyện dành cho thu hút đầu tư 

còn hạn chế, ... 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

- Sở VHTTDL luôn quan tâm chú trọng triển thực hiện Chương trình 09-

CTr/TU. Việc triển khai Chương trình đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận 

thức của công chức, viên chức. Các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan đã 

tích cực trong công tác cải cách TTHC, quan tâm nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp Sở (DDCI). 

- Việc đơn giản hóa TTHC, công khai thủ tục hành chính tại đã góp phần 

nâng cao sự minh bạch hoạt động của Sở VHTTDL và tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.  

- Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch, nhất là đẩy nhanh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch; thúc đẩy các 

doanh nghiệp quan tâm, mong muốn đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh.  

2. Hạn chế: 

Việc triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Sở VHTTDL 

còn chậm so với tiến độ đề ra. 

3. Nguyên nhân: 
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Là cơ quan đa ngành đa lĩnh vực, nguồn nhân lực mỏng, trong khi nhiệm 

vụ chuyên môn nhiều, vì vậy, việc nghiên cứu các văn bản về công tác quy 

hoạch, các thủ tục liên quan đến đất đai, ưu đãi đầu tư … chưa được thường 

xuyên, kịp thời.  

IV. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023 

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Rà soát quy trình, thời gian giải 

quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực du lịch. Đăng tải danh mục TTHC thuộc 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên trang thông tin điện tử của Sở. 

- Công tác quy hoạch : Tích cực phối hợp hoàn thành quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp công bố, công khai 

quy hoạch được phê duyệt theo quy định. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch; phối hợp xây dựng danh mục dự án kêu 

gọi, thu hút đầu tư du lịch: Tăng cường công tác xây dựng dữ liệu về tài nguyên, 

sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 

thông tin tóm tắt về các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh; dự án kêu 

gọi thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch: Tăng cường giới thiệu tiềm năng, thế 

mạnh du lịch tỉnh và danh mục các dự án thu hút đầu tư du lịch thông qua các 

chương trình, sự kiện do Tỉnh tổ chức/tham gia; Chú trọng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác tuyên truyền như sử dụng cổng du lịch thông minh, ứng 

dụng du lịch 3D, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 

- Cơ chế, chính sách: Phối hợp các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan 

rà soát cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và mức ưu đãi, hỗ trợ cho tổ 

chức, cá nhân kinh doanh du lịch theo khoản 2, Điều 5, Luật Du lịch 2017. 

- Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở (DDCI) năm 2023: Xây 

dựng và triển khai Kế hoạch Nâng cao chỉ số DDCI năm 2023. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU 

trên địa bàn huyện Hà Quảng: Tập trung 03 nội dung trọng tâm: (1) Công tác cải 

cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hà Quảng; (2) việc quản lý quy 

hoạch, cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện; (3) Công tác cải thiện và nâng cao 

khả năng tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp (cấp quyền sử dụng 

đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các điều kiện ưu đãi đầu tư) và các nội 

dung liên quan. 

2. Giải pháp thực hiện: 

- Giải pháp cải cách TTHC: Đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa TTHC; bố 

trí nhân sự theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các TTHC; bố trí công chức có 

chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt thực hiện các TTHC liên quan 

đến hoạt động kinh doanh du lịch; đảm bảo tính công khai, minh bạch, trình tự, 

thời gian thực hiện TTHC. 
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- Giải pháp về quy hoạch: chủ động trong công tác phối hợp, cung cấp 

thông tin về xây dựng tuyến du lịch; phát triển các khu, điểm du lịch, di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh trong tổng thể quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp công bố, công khai 

quy hoạch được phê duyệt tại các chương trình, sự kiện và trên các trang thông 

tin điện tử của Sở. 

- Giải pháp xây dựng dữ liệu du lịch; dự án kêu gọi, thu hút đầu tư du lịch: 

Chủ động nghiên cứu, phối hợp xây dựng và cung cấp các thông tin tóm tắt về 

danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch; tăng cường 

phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các tổ chức liên 

quan mời các chuyên gia, đơn vị có kinh nghiệm đến nghiên cứu, khảo sát, đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

-  Giải pháp đẩy mạnh công tác giới thiệu tiềm năng, dự án kêu gọi thu hút 

đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch: Chủ động tham mưu nâng cấp hệ thống công nghệ 

thông tin do ngành quản lý; Ưu tiên bố trí kinh phí tổ chức các chương trình 

quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch và các thế mạnh khác của tỉnh: tích cực 

tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước.  

- Giải pháp về cơ chế chính sách: chủ động nghiên cứu rà soát các cơ chế 

chính sách về hỗ trợ đầu tư đã được ban hành; đề xuất Tỉnh hỗ trợ các tổ chức, 

cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định 

tại khoản 2, Điều 5, Luật Du lịch 2017. 

- Giải pháp nâng cao chỉ số DDCI năm 2023: Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

VHTTDL chủ động phối hợp xây dựng và triển khai Kế hoạch DDCI năm 2023; 

chủ động báo cáo Lãnh đạo Sở nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh: 

- Đề nghị Tỉnh sớm ban hành Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

- Đề nghị bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ Chương trình số 09-CTr/TU. 

2. Đối với Ban chỉ đạo: 

Đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp Sở VHTTDL rà 

soát các chính sách liên quan đến ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đã ban hành để xem 

xét cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ 

đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ 

trợ đầu tư (theo khoản 2, Điều 5, Luật Du lịch 2017). 

3. Đối với các sở, ban, ngành: 

Đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục hỗ trợ Sở VHTTDL trong công tác 

kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU trên 

địa bàn huyện Hà Quảng; phối hợp rà soát cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu 
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tư và hướng dẫn việc hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch theo khoản 

2, Điều 5, Luật Du lịch 2017. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của 

Tỉnh ủy năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 09-CTr/TU 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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