
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 677/TTr-UBND An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ 

đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 

19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 

Kính gửi: 

 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị 

quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát 

triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-

HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; cụ thể như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành Nghị Quyết: 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết 

số 19/2018/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh 

An Giang. 

Tuy nhiên, đến nay Nghị quyết chưa triển khai thực hiện được do chưa có 

quy định về trình tự thủ tục và hồ sơ thực hiện kèm theo. Đồng thời, đây là Nghị 

quyết đặc thù để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, do đó, để có thể ban 

hành quy trình cũng như hồ sơ thực hiện thì phải có ý kiến của Hội đồng nhân 

dân tỉnh để đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 của Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=118/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021, trong đó:  

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 14 như sau: “4. Quy định thủ tục hành 

chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng kiểm toán nhà 

nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của UBND, văn bản quy 

phạm pháp luật của Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc 

biệt, trừ trường hợp được Luật, Nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp 

cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này”.  

- Đồng thời,“Khoản 4 Điều 27 của Luật quy định “Biện pháp có tính chất 

đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương”. 

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh là phù hợp theo quy định và cần thiết trong giai đoạn hiện 

nay. 

2. Mục đích, quan điểm xây dựng văn bản: 

a) Mục đích: 

- Triển khai thực hiện nhanh chóng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh An Giang, kịp thời bổ sung quy trình và hồ sơ thực hiện để 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật về chính sách đặc thù. 

- Thúc đẩy ngành du lịch An Giang phát triển, đáp ứng kỳ vọng thu hút đầu 

tư vào các dịch vụ du lịch, đẩy nhanh việc đóng góp của ngành du lịch vào kinh 

tế xã hội chung của tỉnh. 

- Tạo điều kiện để thu hút du khách đến tham quan các dịch vụ du lịch đa 

dạng trên địa bàn tỉnh. 

b) Quan điểm xây dựng văn bản: 

- Sửa đổi, bổ sung quy trình và hồ sơ thực hiện chính sách để đảm bảo việc 

hỗ trợ thực hiện đầu tư theo đúng quy định. Tạo điều kiện hỗ trợ để nhà đầu tư, 

tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư phát triển du lịch trên địa 

bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và chất lượng dịch vụ của ngành du lịch tỉnh An Giang. 

- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang và 

Chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam. 

- Bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch và môi trường, giữ gìn và phát huy 

truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Phát huy lợi thế địa phương, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; đáp ứng 

nhu cầu phát triển du lịch. 
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- Chính sách mới trên địa bàn tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch nên 

cần có tính linh hoạt, có thể điều chỉnh, bổ sung phù hợp khi nhu cầu thực tiễn 

thay đổi. 

- Sửa đổi thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh 

An Giang đến hết giai đoạn 31/12/2025 để phù hợp với giai đoạn phát triển kinh 

tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. 

3. Phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 

-  Phạm vi điều chỉnh: Các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

- Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ đầu tư, 

kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang. 

4. Bố cục và nội dung Nghị quyết: 

a) Bố cục:  

Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo theo hướng quy định trực tiếp nội dung 

văn bản, Nghị quyết có 3 điều: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu 

tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 

19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.\ 

Điều 2. Điều khoản thi hành. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

b) Nội dung cơ bản: Chi tiết theo Dự thảo đính kèm. 

5. Những vấn đề xin ý kiến: Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Hội đồng 

nhân dân tỉnh một số nội dung như sau: 

- Cho phép bổ sung Khoản 3 và 4 Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Nguyên tắc áp dụng như sau 

3. Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ dự án đầu tư trên cùng một địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố thì  sẽ ưu tiên xem xét hỗ trợ dự án hoàn thành trước và 

đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát 

triển du lịch tỉnh An Giang; 

4. Mỗi tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch trên 

địa bàn tỉnh đáp ứng đủ điều kiện chỉ được hỗ trợ 01 lần”. 

- Cho phép sửa đổi các điểm b khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 4 và điểm b 

khoản 1, 2 Điều 5 về thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du 

lịch An Giang được sửa đổi như sau: 

 “Thời gian hỗ trợ chính sách phát triển du lịch đến hết ngày 31/12/2025”. 
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- Cho phép bổ sung Chương III Quy định trình tự và thủ tục đề nghị hỗ trợ: 

từ Điều 7 đến Điều 9. 

- Cho phép bổ sung Chương IV Tổ chức thực hiện: Điều 10. 

Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018. 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên;  

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; 

- Sở VHTTDL; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Phòng: P.KGVX, TH; 

- Lưu: VT; 

(Đính kèm Dự thảo Nghị quyết;  

các văn bản thẩm định) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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