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Số:           /SVHTTDL-QLDL Sóc Trăng, ngày         tháng  02  năm 2023 

V/v tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các 

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

 

 

 

 

Kính gửi:  

  - Sở Thông tin và Truyền thông; 

  - Báo Sóc Trăng; 

  - Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, ngày 07/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 – 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, ngày 

07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 – 2025; 

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

tham gia vào hoạt động du lịch thông qua các hình thức như hỗ trợ vốn đầu tư, hỗ 

trợ lãi suất vốn vay, qua đó huy động các nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế 

nhằm phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

đơn vị phối hợp hỗ trợ thực hiện các nội dung sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:  

- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

phổ biến Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân, 

nhà đầu tư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời thường xuyên 

lồng ghép thông tin, tuyên truyền phổ biến Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

trong các cuộc họp, hội nghị, sự kiện có liên quan đến lĩnh vực du lịch. 



- Căn cứ nội dung chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và các văn bản có 

liên quan, đối chiếu với điều kiện thực tế trên địa bàn quản lý, đề xuất đối tượng 

và nội dung chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đề nghị hưởng trong năm 2023 

gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý du lịch) chậm nhất 

ngày 06/3/2023 để tổng hợp. Trên cơ sở các đề xuất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch sẽ phối hợp với địa phương trực tiếp khảo sát và hướng dẫn các doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân về quy trình, giấy tờ có liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

được hưởng chính sách hỗ trợ  phát triển du lịch. 

(Đính kèm phụ lục các nội dung hỗ trợ năm 2023) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo 

Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLDL. 

               GIÁM ĐỐC 
 

 

  

 

 

 

 

   



 CÁC NỘI DUNG HỖ TRỢ NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số……../SVHTTDL-QLDL, ngày……./02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

TT Nội dung hỗ trợ Định mức hỗ trợ Tổng kinh phí  

(ĐVT: triệu 

đồng) 

Ghi chú 

1 Hỗ trợ xây dựng mới nhà hàng kết hợp bán hàng đặc sản, 

sản phẩm ocop, quà tặng du lịch, quà lưu niệm tỉnh Sóc 

Trăng 

200 triệu đồng/ nhà hàng 1.600 

 

 

2 Hỗ trợ lãi suất vốn vay xây dựng khách sạn đạt tiêu 

chuẩn hạng 3 sao, 4 sao trở lên. 

- 03 tỷ đồng/KS 3 sao 

- 04 tỷ đồng/KS 4 sao 

7.000  

3 Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

đầu tư mua hoặc đóng mới phương tiện vận tải khách du 

lịch đường thủy nội địa. 

500 triệu đồng/ phương 

tiện 

1.500  

4 Hỗ trợ kinh doanh loại hình nhà ở có phòng cho khách 

du lịch thuê. 

100 triệu đồng/hộ 500  

5 Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp điểm du lịch 01 tỷ đồng/điểm du lịch 2.000  



6 Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển thành Khu 

du lịch cấp tỉnh 

03 tỷ đồng/khu du lịch cấp 

tỉnh 

3.000  

7 Đầu tư các di tích lịch sử, văn hóa thu hút khách du lịch 

 

- 02 tỷ đồng/di tích cấp 

quốc gia 

-  01 tỷ đồng/ di tích cấp 

tỉnh 

3.000  

8 Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực - Bồi dưỡng, tập huấn: hỗ 

trợ 500.000đ/học viên. 

- Chứng chỉ nghiệp vụ: hỗ 

trợ 3.000.000đ/học viên 

- Nghệ nhân truyền nghề: 

hỗ trợ nghệ nhân 

1.000.000đ/học viên được 

truyền nghề 

160  

9 Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng 10 triệu đồng/phòng, tối đa 

10 phòng/Nhà vệ sinh 

(100 triệu đồng) 

500  

10 Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các dự án vui chơi, giải trí 03 tỷ đồng/dự án 3.000  
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