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Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích
hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và
thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí
chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà
Nội về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội
nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát
triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyêt số 06NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà
Nội giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch 175/KH-UBND
ngày 27/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình
02-CTr/TU của Thành ủy;
Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân
Thành phố về việc xây dựng Nghị quyết quy định một só chính sách khuyến
khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ
tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ VĂN CỨ BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy
mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế,
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ
đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” đã nêu rõ một trong những nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cơ cấu lại các ngành kinh tế là “Xây dựng kịch
bản phục hồi và cơ cấu lại ngành du lịch Thủ đô. Kích cầu, phát triển du lịch nội
địa theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến, các sản
phẩm du lịch. Hình thành một số sản phẩm ẩm thực mới phục vụ phát triển du
lịch (mở rộng phố đi bộ, các tuyến phố ẩm thực,…); các điểm đến gắn với di sản
- di tích, làng nghề (chỉnh trang, nâng cấp một số điểm đến du lịch như Hoàng
Thành Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội, một số làng nghề,…).
So với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô, du lịch Hà Nội hiện còn nhiều vấn
đề tồn tại cần có chính sách hỗ trợ, cụ thể như:

2

- Chưa khai thác tốt nhất tiềm năng và lợi thế về du lịch, chưa thu hút
được nhà đầu tư tiềm năng, chuyên nghiệp đến tham gia đầu tư phát triển dịch
vụ du lịch đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy phát triển. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng vật
chất kỹ thuật phát triển du lịch còn hạn chế.
- Các doanh nghiệp du lịch quy mô còn nhỏ, chưa đủ năng lực cạnh tranh
tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt và có chất lượng đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của khách du lịch. Hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ du lịch
cộng đồng, du lịch sinh thái cần có thêm nhiều sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực
để phát triển. Hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú nhưng chưa được khai
thác, phát huy giá trị một cách có hiệu quả; chưa có chính sách hỗ trợ nhằm
khuyến khích các nhà đầu tư liên kết khai thác để phát triển du lịch.
- Các khu, điểm du lịch chưa hoàn chỉnh (còn thiếu các dịch vụ, biển bảng
chỉ dẫn, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch,…). Công tác
Quy hoạch các khu du lịch, nhất là ở cấp huyện vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh
hưởng đến việc thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch.
- Hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
và kinh doanh dịch vụ du lịch còn nhiều hạn chế.
- Tỷ lệ nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao còn thấp; Nhận thức của
cộng đồng về vai trò của hoạt động du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương chưa cao.
- Bên cạnh những vấn đề còn tồn tại nêu trên, từ năm 2020 đến nay, ngành
du lịch Thủ đô còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các khu, điểm du
lịch phải tạm thời đóng cửa, ngừng đón khách trong khoảng thời gian dài đã
khiến cho hệ thống cơ sở vật chất bị xuống cấp, lực lượng lao động bị biến động
nhiều dẫn đến nhiệt huyết đối với nghề ngày càng giảm. Trong khi đó, các chính
sách hỗ trợ trong thời gian qua mới ở mức khuyến khích chung, chưa có những
quy định ưu đãi rõ ràng cho du lịch, nhất là chưa có chính sách riêng khuyến
khích, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Xuất phát từ thực trạng phát triển và những bất cập, hạn chế trong công tác
phát triển điểm đến du lịch trong thời gian qua, nhằm hỗ trợ các khu, điểm tham
quan du lịch khắc phục khó khăn, phục hồi sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng
một số khu, điểm du lịch trọng điểm, hình thành diện mạo mới cho ngành du
lịch Thủ đô, tạo đà cho du lịch Thủ đô phát triển trong điều kiện mới; việc xây
dựng “Nghị quyết ban hành một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công
nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố
Hà Nội giai đoạn 2022-2025” là rất cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng,
Nhà nước và quy định của Luật Du lịch năm 2017 (khoản 4 Điều 5 và điểm a
khoản 2 Điều 75) nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên du
lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch; thu hút lao
động, tạo việc làm; qua đó góp phần gia tăng nguồn thu từ hoạt động du lịch cho
ngân sách của Thành phố, đồng thời góp phần hỗ trợ các khu, điểm du lịch khắc
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phục những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID – 19 gây ra, đưa du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của
Thành phố.
2. Căn cứ xây dựng Nghị quyết
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;
- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về Quy
định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2017 của Bộ Chính trị về phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
- Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW
ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn;
- Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành
ngành kinh tế mũi nhọn”;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng chính phủ
phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;
- Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về
“Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập
quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh
tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”;
- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát
triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích xây dựng Nghị quyết
- Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công
nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố
Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 nhằm cụ thể hóa khoản 4 Điều 5 và điểm a khoản
2 Điều 75 của Luật Du lịch 2017; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017
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của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ
về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại
các khu, điểm du lịch và ban hành thủ tục hành chính công nhận khu du lịch,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm
khuyến khích, tạo động lực để các khu, điểm du lịch tăng cường đầu tư, nâng
cao chất lượng dịch vụ du lịch, hình thành nên các điểm đến du lịch tiêu biểu
của Thủ đô, góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch mới, chất lượng, giải quyết
việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nâng tỷ trọng của ngành Du lịch
trong cơ cấu kinh tế, đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội
của Thành phố.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công
nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố
Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 là văn bản nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích, hỗ trợ các khu, điểm du
lịch trên địa bàn Thành phố không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ du
lịch nhằm hình thành các điểm đến du lịch tiêu biểu của Thủ đô.
- Thay đổi tư duy trong hệ thống chính quyền địa phương theo hướng xây
dựng bộ máy chính quyền kiến tạo, lấy việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh
nghiệp làm chủ đạo, thay cho tư duy quản lý doanh nghiệp.
- Các chính sách hỗ trợ phải tuân thủ quy định pháp luật nhà nước; ưu tiên
các hoạt động cần khuyến khích, hỗ trợ, sát đúng với những khó khăn, vướng
mắc mà các khu, điểm du lịch và các địa phương đang gặp phải; hỗ trợ có trọng
tâm, trọng điểm và phát huy hiệu quả.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Đối tượng áp dụng
a) Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân cung cấp
dịch vụ tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm cả các doanh
nghiệp ngoài Thành phố, ngoài nước (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có
đăng ký hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.
b) Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện chính sách
khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du
lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị quyết này.
2. Phạm vi điều chỉnh
- Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng
dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thảnh phố Hà Nội.

5

- Ban hành thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu
chí chất lượng cao trên địa bàn Thành phố.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
1. Mục tiêu
- Xây dựng chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các
khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa khoản 4 Điều
5 và điểm a khoản 2 Điều 75 của Luật Du lịch 2017; Nghị quyết số 08-NQ/TW
ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày
06/10/2017 của Chính phủ về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn.
- Chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại
các khu, điểm du lịch và ban hành thủ tục hành chính công nhận khu du lịch,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm
khuyến khích, tạo động lực để các khu, điểm du lịch tăng cường đầu tư, nâng
cao chất lượng dịch vụ du lịch, hình thành nên các điểm đến du lịch tiêu biểu
của Thủ đô, góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch mới, chất lượng, giải quyết
việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nâng tỷ trọng của ngành Du lịch
trong cơ cấu kinh tế, đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội
của Thành phố.
2. Nội dung chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch
vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận khu
du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
2.1. Nội dung chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch
vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch
2.1.1. Hỗ trợ xây dựng khu mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du
lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo khu mua sắm (sản
phẩm OCOP, quà tặng, quà lưu niệm) đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại
các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo khu mua sắm đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê
duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên
môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 150 triệu đồng/1 dự án đầu tư.
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2.1.2. Hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ dẫn thông tin du lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo hệ thống chỉ dẫn
thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu, điểm du lịch
cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo hệ thống chỉ dẫn thông tin du
lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng
năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/1 khu, điểm du lịch.
2.1.3. Hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo Trung tâm thông tin du
lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo Trung tâm thông
tin du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu, điểm du lịch cấp
Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo Trung tâm thông tin du lịch
tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng năm
sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 50 triệu đồng/1 dự án đầu tư.
2.1.4. Hỗ trợ cải tạo cảnh quan môi trường khu, điểm du lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Cải tạo cảnh quan môi trường (trồng xây xanh,
hoa, ghế, tạo điểm dừng nghỉ cho khách du lịch) tại các khu, điểm du lịch đã
được công nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường tại các khu, điểm du lịch được
UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá
của các cơ quan chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/1 khu, điểm du lịch.
2.1.5. Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu
chuẩn phục vụ khách du lịch
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a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công
cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo Quyết định số 225/QĐ-TCDL
ngày 08/5/2012 của Tổng cục Du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được công
nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Đạt tiêu chuẩn theo quy định, có hồ sơ thiết kế xây dựng, có báo cáo thẩm
định của ngành chức năng.
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công cộng đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành
phố phê duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan
chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/1 dự án đầu tư.
2.1.6. Hỗ trợ phát triển loại hình lưu trú du lịch: nhà ở có phòng cho
khách du lịch thuê (homestay)
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà ở có phòng
cho khách du lịch thuê (homestay) tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận
khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà ở có phòng cho khách du
lịch thuê tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách
hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ:
- Tổ chức/ hộ gia đình xây dựng dự án có quy mô đón, phục vụ từ 10 khách
đến dưới 30 khách: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 50 triệu đồng/ dự án
- Tổ chức/ hộ gia đình xây dựng dự án có quy mô đón, phục vụ từ 30 khách
trở lên: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng
không quá 80 triệu đồng/ dự án
2.1.7. Hỗ trợ phát triển các dịch vụ du lịch và hoạt động trải nghiệm
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây dựng và đưa vào sử dụng đa dạng các dịch
vụ du lịch và hoạt động trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận
khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
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- Hỗ trợ phát triển các dịch vụ du lịch và hoạt động trải nghiệm (phục dựng
các giá trị văn hóa bản địa, văn nghệ dân gian, ẩm thực truyền thống, tổ chức
truyền nghề cho người dân tại các điểm du lịch làng nghề từ các nghệ nhân, xây
dựng sản vật địa phương làm quà tặng lưu niệm cho khách du lịch,…) tại các
khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng năm sau
khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/ 01 khu, điểm du lịch
2.1.8. Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch chất
lượng cao
a) Điều kiện được hỗ trợ: Cán bộ quản lý, hướng dẫn viên du lịch, người
lao động và cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu,
điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khu,
điểm du lịch theo định kỳ hàng năm.
c) Mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/1 khu, điểm du lịch.
2.1.9. Xây dựng hệ thống kiểm soát và đánh giá chất lượng tại các khu,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội
a) Điều kiện được hỗ trợ: Kiểm soát và đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch
tại các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà
Nội dựa trên Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên
địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 đã được UBND Thành phố ban
hành tại Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 13/8/2021.
b) Nguyên tắc hỗ trợ: Tổ chức đánh giá định kỳ (thời gian: 01 năm/ 01 lần)
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
trên địa bàn Thành phố với sự tham gia đánh giá của các cơ quan chuyên môn,
các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch.
c) Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/ 01 khu, điểm du lịch
2.1.10. Xây dựng công cụ đánh giá trực tuyến (online) dành cho khách
du lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây dựng và đưa vào sử dụng công cụ đánh giá,
khảo sát trực tuyến dành cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí
chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
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b) Nguyên tắc hỗ trợ: Xây dựng phần mềm khảo sát, đánh giá trực tuyến
trên nền tảng website, mã QR Code,… Nội dung đánh giá, khảo sát trực tuyến
được thiết kế với nhiều ngôn ngữ phù hợp với các thị trường khách trọng điểm
của du lịch Hà Nội.
c) Mức hỗ trợ: 50 triệu đồng/ 01 khu, điểm du lịch
2.2. Thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu
chí chất lượng cao
2.2.1. Sự cần thiết ban hành thủ tục hành chính công nhận khu du lịch,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội:
Nhằm khuyến khích các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất
lượng dịch vụ du lịch để hình thành các điểm đến du lịch tiêu biểu của Thủ đô,
có sức cạnh tranh ở trong nước, khu vực và thế giới.
2.2.2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính công nhận khu du lịch,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2.2.3. Phí, lệ phí: Không quy định thu phí, lệ phí. Đây là thủ tục hành
chính tự nguyện dành cho các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố mong
muốn được Thành phố hỗ trợ kinh phí để nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch.
Việc được công nhận là khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa
bàn Thành phố là điều kiện để thành phố Hà Nội thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ
cho các khu, điểm du lịch sau khi các khu, điểm du lịch đã hoàn thiện và đưa
vào sử dụng các công trình/ dự án đã đăng ký xin cấp kinh phí hỗ trợ nâng cấp
chất lượng dịch vụ du lịch từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội.
2.2.4. Điều kiện để được công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu
chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội:
Các khu, điểm du lịch được công nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố
(theo quy định của Luật Du lịch 2017 và Nghị định 168/NĐ-CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch) xây
dựng Đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch được cấp kinh phí hỗ trợ
(nếu có), đảm bảo các tiêu chí quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch,
khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025
(Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyết định 3928/QĐ-UBND ngày
13/8/2021), nộp hồ sơ theo quy định để được cơ quan có thẩm quyền ban hành
Quyết định công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên
địa bàn thành phố Hà Nội.
2.2.5. Quyền lợi và trách nhiệm của các khu, điểm du lịch sau khi được
công nhận là khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn
thành phố Hà Nội
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a) Quyền lợi:
- Được hỗ trợ kinh phí (01 lần) từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội
để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
- Được ưu tiên hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trên các phương tiện
thông tin, các nền tảng quảng bá của ngành du lịch thành phố Hà Nội.
- Được ưu tiên hỗ trợ và giới thiệu nguồn khách đến từ các doanh nghiệp lữ
hành trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong
nước và nước ngoài do thành phố Hà Nội tổ chức.
- Được ưu tiên hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực du lịch.
b) Trách nhiệm:
- Có trách nhiệm giữ vững hình ảnh, thương hiệu của khu, điểm du lịch đạt
tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền công nhận.
- Có trách nhiệm chủ động, sáng tạo xây dựng các sản phẩm du lịch, các
hoạt động trải nghiệm, dịch vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn, phù hợp với không gian
cảnh quan và truyền thống văn hóa – lịch sử của khu, điểm du lịch nhằm không
ngừng đổi mới để thu hút khách du lịch.
- Có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch
cấp thành phố, cấp huyện trong công tác kiểm soát và đánh giá chất lượng dịch
vụ du lịch theo định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo duy trì và không ngừng nâng
cao chất lượng dịch vụ du lịch của khu, điểm du lịch đã được công nhận là khu,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
V. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ XEM XÉT, THÔNG QUA
Tại kỳ họp cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC
THI HÀNH NGHỊ QUYẾT
Giai đoạn từ năm 2022 – 2025, ngân sách thành phố Hà Nội cân đối bố
trí kinh phí khoảng 101,4 tỷ đồng để thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cho 130 khu, điểm du lịch trên địa bàn
thành phố Hà Nội.
Trong đó:
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- Hỗ trợ xây dựng khu mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch:
19,5 tỷ đồng
- Hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ dẫn thông tin du lịch: 13 tỷ đồng
- Hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo Trung tâm thông tin du lịch: 6,5
tỷ đồng
- Hỗ trợ cải tạo cảnh quan môi trường khu, điểm du lịch: 13 tỷ đồng
- Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch: 13 tỷ đồng
- Hỗ trợ phát triển loại hình lưu trú du lịch: nhà ở có phòng cho khách
du lịch thuê (homestay): 10,4 tỷ đồng
- Hỗ trợ phát triển các dịch vụ du lịch và hoạt động trải nghiệm: 13 tỷ
đồng
- Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch chất
lượng cao: 2,6 tỷ đồng
- Xây dựng hệ thống kiểm soát và đánh giá chất lượng tại các khu, điểm
du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội: 3,9 tỷ đồng
- Xây dựng công cụ đánh giá trực tuyến (online) dành cho khách du lịch:
6,5 tỷ đồng
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết một số chính sách
khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du
lịch và thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất
lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, Ủy ban nhân
dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
(Tờ trình gửi kèm 03 phụ lục)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Ban của HĐND TP
- Các Sở: Du lịch, Tư pháp, KH&ĐT,
TC, VHTT, CT, NN&PTNT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Mạnh Quân;
Các phòng: KTN, KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN.

Nguyễn Mạnh Quyền

Phụ lục 1. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC
THI HÀNH NGHỊ QUYẾT “MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH
HỖ TRỢ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÁC
KHU, ĐIỂM DU LỊCH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG NHẬN
KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH ĐẠT TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG CAO
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022 – 2025”
(Kèm theo Tờ trình số:

/TTr-UBND ngày

tháng năm 2022)

- Cơ sở đề xuất mức kinh phí hỗ trợ tối đa/ khu, điểm du lịch:
+ Suất đầu tư hạng mục công trình đầu tư xác định theo đơn giá xây lắp
Nhà nước thông báo.
+ Tham khảo mức kinh phí hỗ trợ tại các Nghị quyết về chính sách hỗ trợ
phát triển du lịch đã được ban hành của các địa phương: Quảng Trị, An Giang,
Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hà Giang.
- Giai đoạn từ năm 2022 - 2025, ngân sách thành phố Hà Nội cân đối bố
trí kinh phí khoảng 101,4 tỷ đồng để thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cho 130 khu, điểm du lịch trên địa bàn
thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ tối đa/
khu, điểm du lịch

Tổng mức hỗ trọ
cho giai đoạn
2022 - 2025

Hỗ trợ xây dựng khu mua sắm
1. đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du
lịch

150 triệu đồng

19,5 tỷ đồng

Hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ
dẫn thông tin du lịch

100 triệu đồng

13 tỷ đồng

Hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp
3. cải tạo Trung tâm thông tin du
lịch

50 triệu đồng

6,5 tỷ đồng

Hỗ trợ cải tạo cảnh quan môi
trường khu, điểm du lịch

100 triệu đồng

13 tỷ đồng

5. Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cải tạo
nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu

100 triệu đồng

13 tỷ đồng

STT

2.

4.

Nội dung chính sách hỗ trợ

Mức hỗ trợ tối đa/
khu, điểm du lịch

Tổng mức hỗ trọ
cho giai đoạn
2022 - 2025

Hỗ trợ phát triển loại hình lưu
6. trú du lịch: nhà ở có phòng cho
khách du lịch thuê (homestay)

80 triệu đồng

10,4 tỷ đồng

Hỗ trợ phát triển các dịch vụ du
lịch và hoạt động trải nghiệm

100 triệu đồng

13 tỷ đồng

Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát
8. triển nguồn nhân lực du lịch
chất lượng cao

20 triệu đồng

2,6 tỷ đồng

Xây dựng hệ thống kiểm soát và
đánh giá chất lượng tại các khu,
9. điểm du lịch đạt tiêu chí chất
lượng cao trên địa bàn thành
phố Hà Nội

30 triệu đồng

3,9 tỷ đồng

Xây dựng công cụ đánh giá trực
10. tuyến (online) dành cho khách
du lịch

50 triệu đồng

6,5 tỷ đồng

780 triệu đồng

101,4 tỷ đồng

STT

Nội dung chính sách hỗ trợ
chuẩn phục vụ khách du lịch

7.

Tổng cộng

Phụ lục 2. DANH MỤC NGHỊ QUYẾT THAM KHẢO MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ
LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH VÀ THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH CÔNG NHẬN KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH ĐẠT TIÊU CHÍ
CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Kèm theo Tờ trình số:

/TTr-UBND ngày

tháng

năm 2022)

1. Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh
Quảng Trị về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,
giai đoạn 2022 - 2030
2. Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh An
Giang ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An
Giang
3. Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
Đồng Tháp ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp
4. Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Hà
Tĩnh về quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và
những năm tiếp theo
5. Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Hà
Giang về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa
bàn tỉnh Hà Giang./.

Phụ lục 3. Danh sách 130 khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố
(Kèm theo Tờ trình số:

STT

Tên khu, điểm
tham quan du lịch

Địa chỉ

1.

Khu di tích Chủ tịch
Hồ Chí Minh tại Phủ
Chủ tịch

2.

/TTr-UBND ngày

tháng

năm 2022)

Điện thoại

Đơn vị quản lý

01 Hoàng Hoa Thám,
quận Ba Đình, Hà Nội

0989 240 199

Khu di tích Chủ
tịch Hồ Chí Minh
tại Phủ Chủ tịch

Bảo tàng Hồ Chí
Minh

19C Ngọc Hà, quận
Ba Đình, Hà Nội

0973 386 9595

Bảo tàng Hồ Chí
Minh

3.

Lăng Chủ tịch Hồ
Chí Minh

01 Ông Ích Khiêm

02437345454

4.

Phố Bích Họa Phùng
Hưng

Phố Phùng Hưng,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

02438255681

5.

Phố Tống Duy Tân

Phố Tống Duy Tân,
Hoàn Kiếm

02438264392

Phòng Kinh tế
UBND quận
Hoàn Kiếm

6.

Công viên Thiên
Đường Bảo Sơn

An Khánh, Hoài Đức,
Hà Nội

02462653004

Công ty du lịch
giải trí Thiên
Đường Bảo Sơn

7.

Đền Quán Thánh

Thanh Niên, Quán
Thánh, Ba Đình

02437162974

UBND Phường
Quán Thánh

8.

Nhà Thờ Lớn

40 Nhà Chung, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

02439330113

Bản Quản lý Nhà
hát Lớn

9.

Gò Đống Đa

145 Tây Sơn, Đống
Đa, Hà Nội

02438512212

Ban Quản lý công
viên văn hóa
Đống Đa

10.

Asean resort

02435118888

Công ty cổ phần
Asean Resort

11.

HN Paragon Hill
Resort

0912056868

Công ty CP Miền
Đất Vua

12.

Chùa Trầm

02435891396

UBND Xã Phụng
Châu

13.

Làng Nghề Mây Tre
Đan Phú Vinh

0243.386.6095

UBND Xã Phú
Nghĩa

QL 21A Hòa Lạc,
Thạch Thất
Thôn Mường Cháu,
Vân Hòa, Ba Vì, Hà
Nội
Xã Phụng Châu,
Huyện Chương Mỹ
Phú Vinh, Chương
Mỹ

Số QĐ công
nhận khu
điểm du lịch
của UBND
Thành phố

Văn phòng Ban
quản lý Lăng Chủ
tịch Hồ Chí Minh
BQL Hồ Hoàn
Kiếm - Phố cổ Hà
Nội

Quyết định số
3465/QĐUBND ngày
28/6/2019
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14. Bảo tàng Phụ nữ VN

36 Lý Thường Kiệt,
Hàng Bài, Hoàn Kiếm

0438259936

Bảo Tàng Phụ Nữ
VN

15.

Làng Văn hóa – Du
lịch các dân tộc VN

Đồng Mô, Sơn Tây

02462929777

Làng VH DL các
dân tộc VN

16.

Bảo tàng Công an
nhân dân

Số 1 Trần Bình
Trọng, Hoàn Kiếm

0692342098

Bảo Tàng Công
An ND

17.

Nhà Hát Lớn

Số 1 Tràng Tiền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439330113

18.

Chùa Trấn Quốc

Thanh Niên, Yên Phụ,
Tây Hồ

0903222647

Phố Sách 19/12

Phố 19/12 phường
Trần Hưng Đạo, Hoàn
Kiếm

02438264392

UBND Quận
Hoàn Kiếm

Thôn Đa Phúc, Quốc
Oai, Hà Nội

1900 555516/

Công ty cổ phần
Tuần Châu Hà
Nội

19.

Khu tổ hợp VH và
20. GT nghỉ dưỡng Baara
Land

Ban Quản lý Nhà
hát Lớn
Phòng văn hóa
thông tin quận
Tây Hồ

02438242434

Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

Quyết định sô
3713/QĐUBND ngày
23/7/2018

04338452917

Trung tâm Văn
hóa Khoa học
Văn Miếu, Quốc
Tử Giám

Quyết định số
3474/QĐUBND ngày
28/6/2019

Đình Đồng Lạc

38 Hàng Đào, Hoàn
Kiếm

0904063500

BQL Hồ Hoàn
Kiếm - Phố cổ Hà
Nội

24.

Thành Cổ Sơn Tây

Sơn Tây

02433617535

Ban QLDT Làng
cổ Đường Lâm

25.

Bảo tàng Hà Nội

Phạm Hùng, Mễ Trì,
Từ Liêm

02462870604

Bảo Tàng Hà Nội

26.

Làng Nghề Nón
Chuông

Xã Phương Trung,
Thanh Oai, Hà Nội

02433873131

27.

Làng Cổ ở Cự Đà

Xã Cự Khê Thanh
Oai, Hà Nội

02433976300

28.

Khu du lịch 12 Con
Giáp

Cao Dương, Thanh
Oai

0869993269

29.

Làng Điêu Khắc Dư
Dụ

Thanh Oai, Hà Nội

02433973303

Hàng Đào, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

02438252622

42,44 Hàng Bạc

0985852282

21.

Bảo tàng Lịch sử
Quốc Gia

Số 1 Phạm Ngũ Lão
và 25 Tông Đản,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

22.

Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám

58 Quốc Tử Giám,
Đống Đa, Hà Nội

23.

Di tích Cách Mạng
30. nhà lưu liệm 48 Hàng
Ngang
31.

Đình Kim Ngân

UBND Xã
Phương Trung,
Huyện Thanh Oai
UBND Xã Cự
Khê, Huyện
Thanh Oai
Công ty TMHH
Phương Vinh
UBND Xã Thanh
Thùy, Huyện
Thanh Oai
Ban Quản lý Di
tích - Danh thắng
Hà Nội
BQL Hồ Hoàn
Kiếm - Phố cổ Hà
Nội
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UBND Phường
Hàng Buồm

32.

Đền Bạch Mã

76 Hàng Buồm

02438256435

33.

Nhà Di Sản 87 Mã
Mây

87 Mã Mây, Hoàn
Kiếm

0985220491

34.

Trung tâm giao lưu
Văn hóa Phố Cổ HN

50 Đào Duy Từ, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0988747000

35.

Không gian đi bộ khu
phố Cổ Hà Nội

Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439285605

36.

Khu DL sinh thái 79
Mùa Xuân

60 QL23, Thanh Lâm,
Mê Linh, Hà Nội

02411873218

37.

Di tích Quốc gia Đặc
biệt hồ Hoàn Kiếm
và Đến Ngọc Sơn

Phường Lý Thái Tổ,
quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội

02439422377

Ban Quản lý Di
tích - Danh thắng
Hà Nội

38.

Làng nghề đan lồng
Chim Canh Hoạch

Dân Hòa, Thanh Oai,
Hà Nội

02433878121

UBND xã Dân
Hòa

Cụm 6 xã Tích Giang,
huyện Phúc Thọ

0243885166

UBND Xã Tích
Giang

Thôn Nghe, xã Vân
Hòa, Ba Vì, Hà Nội

0913213175

Công ty TNHH
ATC Việt Nam

02439505115

Công ty Cổ phần
du lịch giải trí
thương mại
Smiley ville

02433880194

Công ty cổ phần
Tản Đà

Quyết định số
6105/QĐUBND ngày
05/11/2018

0913549445

Công ty TNHH
Du lịch Khoang
Xanh Suối Tiên

Quyết định số
1664/QĐUBND ngày
08/4/2019

Di tích Quốc gia Đặc
Biệt Đình Tường
Phiêu
Trang trại Du lịch
40. Đồng quê Ba Vì - Ba
Vì homestead
39.

Khu du lịch sinh thái
41.
điện ảnh Smiley Ville

Xóm C4. Trung Thôn,
Đông Hội, Đông Anh,
Hà Nội

Khu DL Suối Khoáng
42.
Tản Đà

Thôn Hòa Trung - Xã
Vân Hòa - Ba vì- Hà
Nội

43.

Khu Du lịch Khoang
Xanh, Suối Tiên

Xã Vân Hòa, Huyện
Ba Vì, Hà Nội

44.

Bảo tàng Chiến
Thắng B52

45.

Chùa Một Cột

157 Đội Cấn, Ba
Đình, Hà Nội
Phố Chùa Một Cột Ba Đình - Hà Nội

Khu Di tích Quốc gia
đặc biệt Chùa Thầy
46.
và Khu vực núi đá
Sài Sơn
47.

Đền Hát Môn

02462730994
0913546263

Xã Sài Sơn, huyện
Quốc Oai

0977868878

Xã Hát Môn, Phúc
Thọ, Hà Nội

02433924743

BQL Hồ Hoàn
Kiếm - Phố cổ Hà
Nội
BQL Hồ Hoàn
Kiếm - Phố cổ Hà
Nội
BQL Hồ Hoàn
Kiếm - Phố cổ Hà
Nội
Công ty cổ phần
Đầu tư và Du lịch
An Phát

Bảo tàng Chiến
Thắng B52
UBND Quận Ba
Đình
Ban Quản lý Khu
Di tích Quốc gia
đặc biệt Chùa
Thầy và Khu vực
núi đá Sài Sơn
UBND xã Hát
Môn
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48.

Làng nghề Đan Cỏ
Phú Túc

49.

Nhà Hát Múa Rối
nước Thăng Long

50.

Làng Nghề Gỗ Mỹ
Nghệ Thiết Úng

Điểm Du lịch Di tích
51.
quốc gia đặc biệt
Chùa Tây Phương

Xã Phú Túc, Phú
Xuyên, Hà Nội
57B Đinh Tiên
Hoàng, Hoàn Kiếm,
Hà Nội
Vân Hà, Đông Anh,
Hà Nội

02433788326
02438249494

UBND xã Phú
Túc
Trung tâm Múa
rối nước Thăng
Long

02438825013

UBND xã Vân Hà

Thạch Xá, Thạch Thất

02433681224

Trung tâm
VHTT&TT huyện
Thạch Thất

52.

Chùa Trăm Gian

Xã Tiên Phương,
Chương Mỹ

02435891396

53.

Đền Và

PhườngTrung Hưng,
Sơn Tây

02433832210

54.

Đền Voi Phục, Thủ
Lệ

55.

Phường Múa Rối
nước dân Gian Đào
Thục

56.

Điểm du lịch làng
nghề gốm sứ Bát
Tràng

57.

Quận Ba Đình. Hà
Nội
Thôn Đào Thục, xã
Thụy Lâm, huyện
Đông Anh, TP. Hà
Nội

02437625069

UBND xã Tiên
Phương
UBND
PhườngTrung
Hưng
Phòng VHTT
Quận BĐ

0948451973/
0983469922

UBND xã Thụy
Lâm, huyện Đông
Anh, Hà Nội

Xã Bát Tràng, Huyện
Gia Lâm

02438740800

UBND xã Bát
Tràng

Làng Dệt lụa Vạn
Phúc

Vạn Phúc, Hà Đông

02433825587

58.

Đình Kim Liên

87 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội

02438522545

59.

Trang Trại Hữu Cơ
Hoa Viên

Xóm Dục, Thạch Thất

0903288515

60.

Vườn sinh thái Phúc
Thọ Hoa Bay

61.

Trang trại Giáo dục
Erahouse

62.

Sân Golf Long Biên

63.

Đền Thượng

64.

65.

Nông Thôn, Thôn Đốt
Bá, Phúc Thọ
KM2 Đường Đê vàng,
Giang Biên, Long
Biên
Khu Trung đoàn 918,
Phúc Đồng, Long
Biên

0943346688

Quyết định số
2475/QĐUBND ngày
15/7/2022

UBND Phường
Vạn Phúc
UBND Phường
Phương Liên
Công Ty khai
Thác Tiềm Năng
Sing Thái Hòa
Lạc
Phúc Thọ Hoa
Bay

0964218822

Erahouse

02433232999

Sân Golf Long
Biên

Xã Ba Vì, huyện Ba
Vì

02433863018

Ban quản lý di
tích Đền Thượng

Đền Trung

Xã Minh Quang,
huyện Ba Vì

0243386308

Ban quản lý di
tích Đền Trung,
Hạ

Đền Hạ

Xã Minh Quang,
huyện Ba Vì

0243386308

Ban quản lý di
tích Đền Trung,
Hạ

Quyết định số
3936/QĐUBND ngày
23/7/2019
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Đền Nội Bình Đà

Xã Bình Minh, huyện
Thanh Oai

67.

Điểm du lịch Hạ Mỗ

xã Hạ Mỗ, Đan
Phượng, Hà Nội

68.

Làng Nghề May
Thượng Hiệp

69.

Đình Hạ Hiệp

66.

Làng Nghề Mỹ Nghệ
Sơn Đồng
Điểm du lịch Di sản
văn hóa thế giới Khu
71.
trung tâm Hoàng
thành Thăng Long Hà Nội
70.

Điểm du lịch Bảo
72. tàng Lịch sử quân sự
Việt Nam

0915242365

UBND huyện
Thanh Oai
Quyết định số
5522/QĐUBND ngày
08/12/2020

02433886382

UBND xã Hạ Mỗ

02433648804

UBND xã Tam
Hiệp

0947033175

UBND xã Liên
Hiệp

0433995475

UBND xã Sơn
Đồng

02437345927

Trung tâm Bảo
tồn Di sản Thăng
Long - Hà Nội

Quyết định số
1351/QĐUBND ngày
22/4/2022

28A Điện Biên Phủ,
Ba Đình, Hà Nội

069553582

Bảo tàng Lịch sử
quân sự Việt Nam

Quyết định số
3712/QĐUBND ngày
23/7/2018

66 Nguyễn Thái Học,
Hà Nội

02438233084

Bảo tàng Mỹ
thuật VN

02422175455

UBND Phường
Đông Ngạc

0437655125

UBND phường
Tây Tựu

0983600253/
0245630630

Quân Chủng Pk
KQ

02437568328

Bảo Tàng Thiên
Nhiên Việt Nam

Thượng Hiệp, Tam
Hiệp, Phúc Thọ, Hà
Nội
Xã Liên Hiệp, Phúc
Thọ, Hà Nội
UBND xã Sơn Đông

19C Hoàng Diệu, Ba
Đình, Hà Nội

73.

Bảo tàng Mỹ thuật
VN

74.

Làng Cổ ở Đông
Ngạc

75.

Làng nghề truyền
thống Hoa Tây Tựu

76.

Bảo Tàng Phòng
Không Không Quân

77.

Bảo tàng Thiên nhiên
Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà Nội

Điểm du lịch di tích
78. quốc gia đặc biệt Đền
Sóc

Thôn Vệ Linh, xã Phù
Linh, Huyện Sóc Sơn

02462915902

Trung tâm quản
lý khu du lịch - Di
tích đền Sóc Sơn

79.

Bảo tàng Dân tộc học
VN

Đường Nguyễn Văn
Huyên, Cầu Giấy, Hà
Nội

02437562192

Bảo Tàng Dân tộc
học VN

80.

Điểm du lịch Phù
Đổng

Xã Phù Đổng, Gia
Lâm, Hà Nội

0438276902

UBND xã Phù
Đổng

81.

Di tích Chùa - Đền
Bà Tấm và Hoàng
Thái Hậu Ỷ Lan

Xã Dương Xá, Gia
Lâm, Hà Nội

0438276902

UBND xã Dương
Xá

Phường Đông Ngạc,
Quận Bắc Từ Liêm,
Hà Nội
Phường Tây Tựu, Bắc
Từ Liêm, Hà Nội
173C Trường Chinh,
Khương Mai, Thanh
Xuân, Hà Nội

Quyết định số
573/QĐUBND ngày
28/01/2021

Quyết định số
4728/QĐUBND ngày
05/11/2021
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82.

Làng Nghề Dát Vàng
Kiêu Kỵ

Kiêu Kỵ, Gia Lâm,
Hà nội

83.

Khu du lịch sinh thái
Quang Huy

84.

Công viên Thống
Nhất

Cần Kiệm, Thạch
Thất, Hà Nội
Đường Trần Nhân
Tông, Hai Bà Trưng,
Hà Nội

85.

Điểm du lịch Di tích
quốc gia đặc biệt Cổ
Loa

86.

Khu du lịch thung
lũng Ngọc Linh

Di tích Lịch sử nhà tù
87.
Hỏa Lò

88.

Bảo Tàng Nguyễn
Văn Huyên

89.

Bảo tàng nhiếp ảnh
Lai Xá

0904136790

UBND xã Kiêu
Kỵ

02433292686

khu du lịch sinh
thái Quang Huy

024 3572
5720

Công ty công viên
Thống Nhất

Xã Cổ Loa, huyện
Đông Anh, Hà Nội

02439611354

Trung tâm bảo
tồn di sản Thăng
Long - Hà Nội

Tiến Xuân, Thạch
Thất, Hà Nội

0938228686

Thung lũng Ngọc
Linh

02439342317

Ban quản lý Di
tích Nhà Tù Hỏa
Lò

0913235983

Bảo Tàng Nguyễn
Văn Huyên

0912991795

Làng nghề nhiếp
ảnh Lai Xá

02433966272

Công ty cổ phần
Ao Vua

0858031983

Công ty cổ phần
thủy sản và du
lịch Quan Sơn
Khu du lịch
Hoàng Long

Số 1, phố Hỏa Lò,
Hoàn Kiếm
Xóm 5, Thôn Lai Xá,
Kim Chung, Hà
Đông, Hà Nội
Xóm 3, Lai Xá, Kimh
Chung, Hoài Đức, Hà
Nội

90.

Khu du lịch Ao Vua

Thôn Bát Đầm, xã
Tản Lĩnh, huyện Ba
Vì

91.

Khu du lịch Quan
Sơn

Xã Hợp Tiến, huyện
Mỹ Đức

92.

Điểm du lịch sinh
thái Hoàng Long

Thạch Thất

02433103789

93.

Rừng Bằng Tạ Vườn
Cò Bằng Nhi

Ngọc Nhi, Tản Lĩnh,
Ba Vì

0982321546

94.

Hồ Suối Hai

Tản Lĩnh, Ba Vì

02433863018

UBND huyện Ba
Vì

95.

Family Resort

Xóm Mái, Yên Bài,
Ba Vì

0982213088

Family Resort

96.

Núi Hàm Lợn

Sóc Sơn

02435950192

UBND Huyện
Sóc Sơn

97.

Đình Tây Đắng

Thị Trấn Tây Đằng,
Ba Vì

0243863018

UBND Thị trấn
Tây Đằng

98.

Điểm Du lịch Long
Việt

Thôn Nghe, Ba Vì,
Hà Nội

0842241111

Công ty Cổ phần
du lịch Long Việt

Phường Nhật Tân,
Tây Hồ, Hà Nội

024753396

UBND Quận Tây
Hồ

Ba Vì

0966173119

Vườn Quốc Gia
Ba Vì

Không gian biểu diên
phố Trịnh Công Sơn
99.
đường phố quận Tây
Hồ
Vườn Quốc Gia Ba
100.
Vì

Quyết định số
4839/QĐUBND ngày
15/11/2021

Quyết định số
3714/QĐUBND ngày
23/7/2018

Quyết định số
4233/QĐUBND ngày
30/8/2018

Quyết định số
1352/QĐUBND ngày
22/4/2022
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Khu di tích Đá
Chòng K9

Ba Trai, Ba Vì

102.

103.

101.

069591930

BQL Lăng Chủ
tịch HCM

Detrang Farm

Thôn Ké Mới, Tản
Lĩnh, Ba Vì

02422426868

Công ty cổ phần
đầu tư và phát
triển DOK Việt
Nam

Hồ Tiên Sa

Thôn Ké Mới, Tản
Lĩnh, Ba Vì

0909121975

Khu DL sinh thái
104.
Thiên Sơn Suối Ngà

Vân Hòa, Ba Vì, Hà
Nội

0355646699

Công ty TNHH
du lịch và thương
mại Cường Thịnh
Công ty Cổ phần
Tập đoàn Xây
dựng và Du lịch
Bình Minh

105.

Việt Phủ Thành
Chương

Hiền Ninh, Sóc Sơn,
Hà Nội

02439912970

Họa sĩ Thành
Chương

106.

Công Viên Hồ Tây

614 Lạc Long Quân,
Xuân La, Tây Hồ

0913521162

Công ty CP DV
GT HN

107.

Bãi Đá Sông Hồng

264 Âu Cơ, Tây Hồ,
Hà Nội

0247533396

108.

Thung Lũng Hoa Hồ
Tây

Nhật Tân, Tây Hồ

0839968968

HTX Thung Lũng
Hoa Hồ Tây

Điểm du lịch Di tích
109. quốc gia đặc biệt Đền
Hai Bà Trưng

Thôn Hạ Lôi, Mê
Linh

02435252328

BQL Đền Hai Bà
Trưng

Số 1, Phó Đức Chính,
Phường Lê Lợi, Thị
xã Sơn Tây

02433617535

Ban QLDT Làng
cổ Đường Lâm

110.

Làng Cổ ở Đường
Lâm

Nhà Hát Múa Rối
Việt Nam
Điểm tham quan du
112. lịch sinh thái Bản
Rõm
111.

361 Trường Chinh,
Thanh Xuân , Hà Nội
Khu Suối Tiên, xã
Quang Tiến, Sóc Sơn,
Hà Nội
Thôn Cộng Hòa, xã
Phù Linh, huyện Sóc
Sơn, Hà Nội

02435681921
02462632633

113.

BRG Legend Hill
Golf Resort

114.

Sân Golf Đồng Mô

Đồng Mô, Sơn Tây

0243368655

115.

Khu di tích quốc gia
đặc biệt Đình Chèm

Phường Thụy Phương
quận Bắc Từ Liêm

02437429019

116.

Khu Di tích và Thắng
Cảnh Hương Sơn

Xã Hương Sơn,
Huyện Mỹ Đức

0915453535

117.

Sân golf Sky Lake

Hồ Văn Sơn, Hoàng
Văn Thụ, Chương Mỹ

02433711234

118.

Sân Golf Vân Trì

Đông Anh, Hà Nội

02422171600

0243595547

Nhà Hát Múa Rối
Việt Nam
Công ty CP
ĐTXD DVTM
Cường Thịnh
Tập đoàn BRG
King Island Golf
Resort
UBND Phường
Thụy Phương
Ban Quản lý Khu
Di tích và Thắng
Cảnh Hương Sơn
Sky lake resort &
Golf Club
Công ty TNHH
Noble Việt Nam

Quyết định số
881/QĐUBND ngày
22/02/2019

Quyết định số
07/QĐ-UBND
ngày
04/01/2022
Quyết định số
4851/QĐUBND ngày
06/9/2019

8

119.

Sân Golf Minh Trí

Xã Minh Trí, Sóc Sơn

02435991365

Hanoi Golf Club

120.

Cụm di tích Đình,
Đền Xâm Thị

Xã Hồng Vân,
Thường Tín

024337598510972669194

UBND xã Hồng
Vân

121.

Điểm du lịch làng
nghề sinh vật cảnh
Hồng Vân

Xã Hồng Vân, huyện
Thường Tín

024337598510972669194

UBND xã Hồng
Vân

Quyết định số
6186/QĐUBND ngày
12/11/2018

02438347395

Công ty TNHH
một thành viên
Vườn thú Hà Nội

Quyết định số
6503/QĐUBND ngày
29/11/2018

02433792092

UBND Xã Vân
Từ

Quyết định số
5928/QĐUBND ngày
25/10/2019

02433795135

UBND xã Chuyên
Mỹ

Quyết định số
5927/QĐUBND ngày
25/10/2019

02438641487

UBND xã Duyên
Thái

Quyết định số
5543/QĐUBND ngày
08/12/2020

Công ty CP DIA

Quyết định số
5521/QĐUBND ngày
8/12/2020

122.

123.

Điểm du lịch Vườn
thú Hà Nội

Điểm du lịch làng
nghề may Vân Từ

Điểm du lịch làng
124. nghề khảm trai – sơn
mài Chuyên Mỹ

125.

Điểm du lịch Làng
nghề Sơn mài Hạ
Thái

Phường Ngọc Khánh,
quận Ba Đình

Xã Vân Từ, huyện
Phú Xuyên

Xã Chuyên Mỹ,
huyện Phú Xuyên

Xã Duyên Thái,
huyện Thường Tín

126.

Điểm du lịch khu
sinh thái Đan Phượng

Thị trấn Phùng, Đan
Phượng, Hà Nội

127.

Làng nghề dệt truyền
thống, huyện Mỹ Đức

Phùng Xá, Mỹ Đức,
Hà Nội

128.

Đền Đức Thánh Cả

Thôn Hữu Vĩnh, xã
Hồng Quang, huyện
Ứng Hòa

129.

Khu giáo dục trải
nghiệm Nhà Diều

Thôn Trầm Lộng, xã
Trầm Lộng, huyện
Ứng Hòa

0901658883

UBND xã Phùng
Xá, huyện Mỹ Đức

0396733731

UBND xã Hồng
Quang
Công ty Cổ phần

0837888558

đầu tư The Tub
Việt Nam
Công ty Cổ phần

130.

Trang trại giáo dục
Vạn An

Xóm 10, xã Yên Mỹ,
huyện Thanh Trì, Hà
Nội

nghiên cứu chế
biến

nông

sản

thực phẩm công
nghệ cao Vạn An
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số:

/2022/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng
dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận
khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn
thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA .... - KỲ HỌP THỨ ....
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015 và 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 và 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 Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Xét Tờ trình số:
/TTr-UBND, ngày tháng
năm 2022 của Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số
chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu,
điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu
chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025; Báo
cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng
dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch giai đoạn 2022 - 2025 như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thảnh phố Hà
Nội và thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất
lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng
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a) Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân cung cấp
dịch vụ tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm cả các doanh
nghiệp ngoài Thành phố, ngoài nước (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có
đăng ký hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.
b) Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện chính sách
khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du
lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị quyết này.
3. Nguyên tắc áp dụng
a) Việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch.
b) Trong cùng một thời điểm nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ
Nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ, thì được hưởng mức hỗ trợ cao
nhất từ kinh phí ngân sách trung ương hoặc nguồn địa phương.
c) Trường hợp một tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư nhiều nội dung khác
nhau của chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch thì
sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu đủ điều kiện. Mỗi
tổ chức, cá nhân chỉ được hỗ trợ 01 lần cho một chính sách hỗ trợ khi đảm bảo
các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.
d) Việc hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo Quy định này
được thực hiện đối với các khu, điểm du lịch đã được công nhận là khu, điểm du
lịch cấp Thành phố.
đ) Dự án đầu tư, kinh doanh du lịch có đăng ký và hoàn thành đi vào hoạt
động trước sẽ được ưu tiên xét hỗ trợ trước.
e) Thời điểm cấp kinh phí hỗ trợ: Sau khi các công trình/ dự án đăng ký
hỗ trợ đã hoàn thành đưa vào sử dụng đạt tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước và
khu, điểm du lịch đó được công nhận là khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng
cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
4. Những điều kiện chung để được hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân có đăng ký nộp thuế tại thành phố Hà Nội; đáp ứng
các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức, cá nhân không có vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế,
môi trường và các quy định pháp luật khác trong quá trình thực hiện dự án.
c) Dự án đầu tư, kinh doanh du lịch phải phù hợp với quy hoạch phát triển
du lịch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, của cấp huyện và
cam kết thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên.
d) Chính sách này không áp dụng cho các tổ chức, cá nhân đang trong tình
trạng phá sản, tạm ngừng hoạt động, mất khả năng chi trả, có đơn thư khiếu nại
tố cáo; đang trong quá trình giải thể hoặc trong giai đoạn bị cơ quan chức năng
kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố.
đ) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo đúng hướng dẫn của Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội.
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5. Nội dung của chính sách
- Hỗ trợ xây dựng khu mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo khu mua sắm (sản
phẩm OCOP, quà tặng, quà lưu niệm) đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại
các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo khu mua
sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND
Thành phố phê duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các
cơ quan chuyên môn.
Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 150 triệu đồng/1 dự án đầu tư.
- Hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ dẫn thông tin du lịch
Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo hệ thống chỉ dẫn
thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu, điểm du lịch
cấp Thành phố.
Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo hệ thống
chỉ dẫn thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê
duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên
môn.
Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/1 khu, điểm du lịch.
- Hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo Trung tâm thông tin du lịch
Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo Trung tâm thông
tin du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu, điểm du lịch cấp
Thành phố.
Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo Trung
tâm thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê
duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên
môn.
Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 50 triệu đồng/1 dự án đầu tư.
- Hỗ trợ cải tạo cảnh quan môi trường khu, điểm du lịch
Điều kiện được hỗ trợ: Cải tạo cảnh quan môi trường (trồng xây xanh,
hoa, ghế, tạo điểm dừng nghỉ cho khách du lịch) tại các khu, điểm du lịch đã
được công nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường tại các
khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng năm sau
khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
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Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/1 khu, điểm du lịch.
- Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu
chuẩn phục vụ khách du lịch
Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công
cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo Quyết định số 225/QĐ-TCDL
ngày 08/5/2012 của Tổng cục Du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được công
nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
Nguyên tắc hỗ trợ: Đạt tiêu chuẩn theo quy định, có hồ sơ thiết kế xây
dựng, có báo cáo thẩm định của ngành chức năng. Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc
nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại
các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng năm
sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/1 dự án đầu tư.
- Hỗ trợ phát triển loại hình lưu trú du lịch: nhà ở có phòng cho khách
du lịch thuê (homestay)
Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà ở có phòng
cho khách du lịch thuê (homestay) tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận
khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà ở có
phòng cho khách du lịch thuê tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố
phê duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan
chuyên môn.
Mức hỗ trợ: Tổ chức/ hộ gia đình xây dựng dự án có quy mô đón, phục vụ
từ 10 khách đến dưới 30 khách: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm
quyền phê duyệt nhưng không quá 50 triệu đồng/ dự án; Tổ chức/ hộ gia đình
xây dựng dự án có quy mô đón, phục vụ từ 30 khách trở lên: 50% tổng kinh phí
thực hiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt quá 80 triệu
đồng/ dự án
- Hỗ trợ phát triển các dịch vụ du lịch và hoạt động trải nghiệm
Điều kiện được hỗ trợ: Xây dựng và đưa vào sử dụng đa dạng các dịch vụ
du lịch và hoạt động trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận
khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ phát triển các dịch vụ du lịch và hoạt động trải
nghiệm (phục dựng các giá trị văn hóa bản địa, văn nghệ dân gian, ẩm thực
truyền thống, tổ chức truyền nghề cho người dân tại các điểm du lịch làng nghề
từ các nghệ nhân, xây dựng sản vật địa phương làm quà tặng lưu niệm cho
khách du lịch,…) tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt
danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
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Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/ 01 khu, điểm du lịch
- Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch chất
lượng cao
Điều kiện được hỗ trợ: Cán bộ quản lý, hướng dẫn viên du lịch, người lao
động và cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu,
điểm du lịch cấp Thành phố.
Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực
du lịch tại các khu, điểm du lịch theo định kỳ hàng năm.
Mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/1 khu, điểm du lịch.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát và đánh giá chất lượng tại các khu, điểm
du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội
Điều kiện được hỗ trợ: Kiểm soát và đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch
tại các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà
Nội dựa trên Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên
địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND Thành phố ban
hành tại Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 13/8/2021.
Nguyên tắc hỗ trợ: Tổ chức đánh giá định kỳ (thời gian: 01 năm/ 01 lần)
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
trên địa bàn Thành phố với sự tham gia đánh giá của các cơ quan chuyên môn,
các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch.
Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/ 01 khu, điểm du lịch
- Xây dựng công cụ đánh giá trực tuyến (online) dành cho khách du
lịch
Điều kiện được hỗ trợ: Xây dựng và đưa vào sử dụng công cụ đánh giá,
khảo sát trực tuyến dành cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí
chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nguyên tắc hỗ trợ: Xây dựng phần mềm khảo sát, đánh giá trực tuyến trên
nền tảng website, mã QR Code,… Nội dung đánh giá, khảo sát trực tuyến được
thiết kế với nhiều ngôn ngữ phù hợp với các thị trường khách trọng điểm của du
lịch Hà Nội.
Mức hỗ trợ: 50 triệu đồng/ 01 khu, điểm du lịch
6. Thời điểm cấp kinh phí hỗ trợ
Sau khi các hạng mục, công trình đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ hoàn thành
đưa vào sử dụng và khu, điểm du lịch được công nhận là khu, điểm du lịch đạt
tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn Thành phố.
7. Xử lý vi phạm cam kết
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Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm cam kết, trong thời gian 06 tháng
phải có trách nhiệm bồi hoàn lại ngân sách Thành phố toàn bộ số tiền đã được
hỗ trợ; nếu không bồi hoàn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
8. Kinh phí thực hiện
Giai đoạn từ năm 2022 - 2025, ngân sách thành phố Hà Nội cân đối bố trí
kinh phí khoảng 101,4 tỷ đồng để thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành
phố Hà Nội.
Điều 2. Ban hành thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch
đạt tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2022 - 2025 như sau:
1. Tên thủ tục hành chính: Công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí
chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Phí, lệ phí: Không quy định thu phí, lệ phí.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố: Hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo tổ chức
thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng
nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành
phố giám sát thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ
chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
và tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân thành phố Hà Nội Khóa ...... kỳ họp
thứ ... thông qua ngày .... tháng ..... năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày ....
tháng .... năm 2022./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác ĐB thuộc UBTVQH;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Tài chính, VHTT&DL; Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy Hà Nội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
- Thường trực: HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- VP Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng Giao tiếp điện tử, Công báo TP;
- Lưu: VT, BVHXH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số :

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết
quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng
dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận
khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn
thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.
Ủy ban nhân dân Thành phố kính báo cáo đánh giá tác động của chính sách
trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích hỗ
trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành
chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa
bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, cụ thể như sau:
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy
mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế,
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ
đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” đã nêu rõ một trong những nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cơ cấu lại các ngành kinh tế là “Xây dựng kịch
bản phục hồi và cơ cấu lại ngành du lịch Thủ đô. Kích cầu, phát triển du lịch nội
địa theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến, các sản
phẩm du lịch. Hình thành một số sản phẩm ẩm thực mới phục vụ phát triển du
lịch (mở rộng phố đi bộ, các tuyến phố ẩm thực,…); các điểm đến gắn với di sản
- di tích, làng nghề (chỉnh trang, nâng cấp một số điểm đến du lịch như Hoàng
Thành Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội, một số làng nghề,…).
So với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô, du lịch Hà Nội hiện còn nhiều vấn
đề tồn tại cần có chính sách hỗ trợ, cụ thể như:
- Chưa khai thác tốt nhất tiềm năng và lợi thế về du lịch, chưa thu hút
được nhà đầu tư tiềm năng, chuyên nghiệp đến tham gia đầu tư phát triển dịch
vụ du lịch đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy phát triển. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng vật
chất kỹ thuật phát triển du lịch còn hạn chế.
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- Các doanh nghiệp du lịch quy mô còn nhỏ, chưa đủ năng lực cạnh tranh
tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt và có chất lượng đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của khách du lịch. Hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ du lịch
cộng đồng, du lịch sinh thái cần có thêm nhiều sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực
để phát triển. Hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú nhưng chưa được khai
thác, phát huy giá trị một cách có hiệu quả; chưa có chính sách hỗ trợ nhằm
khuyến khích các nhà đầu tư liên kết khai thác để phát triển du lịch.
- Các khu, điểm du lịch chưa hoàn chỉnh (còn thiếu các dịch vụ, biển bảng
chỉ dẫn, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch,…). Công tác
Quy hoạch các khu du lịch, nhất là ở cấp huyện vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh
hưởng đến việc thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch.
- Hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
và kinh doanh dịch vụ du lịch còn nhiều hạn chế.
- Tỷ lệ nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao còn thấp; Nhận thức của
cộng đồng về vai trò của hoạt động du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương chưa cao.
- Bên cạnh những vấn đề còn tồn tại nêu trên, từ năm 2020 đến nay, ngành
du lịch Thủ đô còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các khu, điểm du
lịch phải tạm thời đóng cửa, ngừng đón khách trong khoảng thời gian dài đã
khiến cho hệ thống cơ sở vật chất bị xuống cấp, lực lượng lao động bị biến động
nhiều dẫn đến nhiệt huyết đối với nghề ngày càng giảm. Trong khi đó, các chính
sách hỗ trợ trong thời gian qua mới ở mức khuyến khích chung, chưa có những
quy định ưu đãi rõ ràng cho du lịch, nhất là chưa có chính sách riêng khuyến
khích, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Xuất phát từ thực trạng phát triển và những bất cập, hạn chế trong công tác
phát triển điểm đến du lịch trong thời gian qua, nhằm hỗ trợ các khu, điểm tham
quan du lịch khắc phục khó khăn, phục hồi sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng
một số khu, điểm du lịch trọng điểm, hình thành diện mạo mới cho ngành du
lịch Thủ đô, tạo đà cho du lịch Thủ đô phát triển trong điều kiện mới; việc xây
dựng “Nghị quyết ban hành một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công
nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố
Hà Nội giai đoạn 2022-2025” là rất cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng,
Nhà nước và quy định của Luật Du lịch năm 2017 (khoản 4 Điều 5 và điểm a
khoản 2 Điều 75) nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên du
lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch; thu hút lao
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động, tạo việc làm; qua đó góp phần gia tăng nguồn thu từ hoạt động du lịch cho
ngân sách của Thành phố, đồng thời góp phần hỗ trợ các khu, điểm du lịch khắc
phục những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID – 19 gây ra, đưa du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của
Thành phố.
2. Mục tiêu xây dựng Nghị quyết
- Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công
nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố
Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 nhằm cụ thể hóa khoản 4 Điều 5 và điểm a khoản
2 Điều 75 của Luật Du lịch 2017; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017
của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ
về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại
các khu, điểm du lịch và ban hành thủ tục hành chính công nhận khu du lịch,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm
khuyến khích, tạo động lực để các khu, điểm du lịch tăng cường đầu tư, nâng
cao chất lượng dịch vụ du lịch, hình thành nên các điểm đến du lịch tiêu biểu
của Thủ đô, góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch mới, chất lượng, giải quyết
việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nâng tỷ trọng của ngành Du lịch
trong cơ cấu kinh tế, đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội
của Thành phố.
3. Nội dung chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch
vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận khu
du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
3.1. Nội dung chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch
vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch
3.1.1. Hỗ trợ xây dựng khu mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du
lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo khu mua sắm (sản
phẩm OCOP, quà tặng, quà lưu niệm) đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại
các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo khu mua sắm đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê
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duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên
môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 150 triệu đồng/1 dự án đầu tư.
3.1.2. Hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ dẫn thông tin du lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo hệ thống chỉ dẫn
thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu, điểm du lịch
cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo hệ thống chỉ dẫn thông tin du
lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng
năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/1 khu, điểm du lịch.
3.1.3. Hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo Trung tâm thông tin du
lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo Trung tâm thông
tin du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu, điểm du lịch cấp
Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo Trung tâm thông tin du lịch
tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng năm
sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 50 triệu đồng/1 dự án đầu tư.
3.1.4. Hỗ trợ cải tạo cảnh quan môi trường khu, điểm du lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Cải tạo cảnh quan môi trường (trồng xây xanh,
hoa, ghế, tạo điểm dừng nghỉ cho khách du lịch) tại các khu, điểm du lịch đã
được công nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường tại các khu, điểm du lịch được
UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá
của các cơ quan chuyên môn.
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c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/1 khu, điểm du lịch.
3.1.5. Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu
chuẩn phục vụ khách du lịch
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công
cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo Quyết định số 225/QĐ-TCDL
ngày 08/5/2012 của Tổng cục Du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được công
nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Đạt tiêu chuẩn theo quy định, có hồ sơ thiết kế xây dựng, có báo cáo thẩm
định của ngành chức năng.
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà vệ sinh công cộng đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành
phố phê duyệt danh sách hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan
chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/1 dự án đầu tư.
3.1.6. Hỗ trợ phát triển loại hình lưu trú du lịch: nhà ở có phòng cho
khách du lịch thuê (homestay)
a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà ở có phòng
cho khách du lịch thuê (homestay) tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận
khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cải tạo nhà ở có phòng cho khách du
lịch thuê tại các khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách
hàng năm sau khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ:
- Tổ chức/ hộ gia đình xây dựng dự án có quy mô đón, phục vụ từ 10 khách
đến dưới 30 khách: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 50 triệu đồng/ dự án
- Tổ chức/ hộ gia đình xây dựng dự án có quy mô đón, phục vụ từ 30 khách
trở lên: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng
không quá 80 triệu đồng/ dự án
3.1.7. Hỗ trợ phát triển các dịch vụ du lịch và hoạt động trải nghiệm
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a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây dựng và đưa vào sử dụng đa dạng các dịch
vụ du lịch và hoạt động trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận
khu, điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ phát triển các dịch vụ du lịch và hoạt động trải nghiệm (phục dựng
các giá trị văn hóa bản địa, văn nghệ dân gian, ẩm thực truyền thống, tổ chức
truyền nghề cho người dân tại các điểm du lịch làng nghề từ các nghệ nhân, xây
dựng sản vật địa phương làm quà tặng lưu niệm cho khách du lịch,…) tại các
khu, điểm du lịch được UBND Thành phố phê duyệt danh sách hàng năm sau
khi có báo cáo đánh giá của các cơ quan chuyên môn.
c) Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê
duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/ 01 khu, điểm du lịch
3.1.8. Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch chất
lượng cao
a) Điều kiện được hỗ trợ: Cán bộ quản lý, hướng dẫn viên du lịch, người
lao động và cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch đã được công nhận khu,
điểm du lịch cấp Thành phố.
b) Nguyên tắc hỗ trợ:
- Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khu,
điểm du lịch theo định kỳ hàng năm.
c) Mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/1 khu, điểm du lịch.
3.1.9. Xây dựng hệ thống kiểm soát và đánh giá chất lượng tại các khu,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội
a) Điều kiện được hỗ trợ: Kiểm soát và đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch
tại các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà
Nội dựa trên Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên
địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 đã được UBND Thành phố ban
hành tại Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 13/8/2021.
b) Nguyên tắc hỗ trợ: Tổ chức đánh giá định kỳ (thời gian: 01 năm/ 01 lần)
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
trên địa bàn Thành phố với sự tham gia đánh giá của các cơ quan chuyên môn,
các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch.
c) Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/ 01 khu, điểm du lịch
3.1.10. Xây dựng công cụ đánh giá trực tuyến (online) dành cho khách
du lịch
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a) Điều kiện được hỗ trợ: Xây dựng và đưa vào sử dụng công cụ đánh giá,
khảo sát trực tuyến dành cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí
chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
b) Nguyên tắc hỗ trợ: Xây dựng phần mềm khảo sát, đánh giá trực tuyến
trên nền tảng website, mã QR Code,… Nội dung đánh giá, khảo sát trực tuyến
được thiết kế với nhiều ngôn ngữ phù hợp với các thị trường khách trọng điểm
của du lịch Hà Nội.
c) Mức hỗ trợ: 50 triệu đồng/ 01 khu, điểm du lịch
3.2. Thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu
chí chất lượng cao
3.2.1. Sự cần thiết ban hành thủ tục hành chính công nhận khu du lịch,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội:
Nhằm khuyến khích các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất
lượng dịch vụ du lịch để hình thành các điểm đến du lịch tiêu biểu của Thủ đô,
có sức cạnh tranh ở trong nước, khu vực và thế giới.
3.2.2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính công nhận khu du lịch,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3.2.3. Phí, lệ phí: Không quy định thu phí, lệ phí. Đây là thủ tục hành
chính tự nguyện dành cho các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố mong
muốn được Thành phố hỗ trợ kinh phí để nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch.
Việc được công nhận là khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa
bàn Thành phố là điều kiện để thành phố Hà Nội thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ
cho các khu, điểm du lịch sau khi các khu, điểm du lịch đã hoàn thiện và đưa
vào sử dụng các công trình/ dự án đã đăng ký xin cấp kinh phí hỗ trợ nâng cấp
chất lượng dịch vụ du lịch từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội.
3.2.4. Điều kiện để được công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu
chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội:
Các khu, điểm du lịch được công nhận khu, điểm du lịch cấp Thành phố
(theo quy định của Luật Du lịch 2017 và Nghị định 168/NĐ-CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch) xây
dựng Đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch được cấp kinh phí hỗ trợ
(nếu có), đảm bảo các tiêu chí quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch,
khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025
(Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyết định 3928/QĐ-UBND ngày
13/8/2021), nộp hồ sơ theo quy định để được cơ quan có thẩm quyền ban hành
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Quyết định công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên
địa bàn thành phố Hà Nội.
3.2.5. Quyền lợi và trách nhiệm của các khu, điểm du lịch sau khi được
công nhận là khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn
thành phố Hà Nội
a) Quyền lợi:
- Được hỗ trợ kinh phí (01 lần) từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội
để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
- Được ưu tiên hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trên các phương tiện
thông tin, các nền tảng quảng bá của ngành du lịch thành phố Hà Nội.
- Được ưu tiên hỗ trợ và giới thiệu nguồn khách đến từ các doanh nghiệp lữ
hành trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong
nước và nước ngoài do thành phố Hà Nội tổ chức.
- Được ưu tiên hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực du lịch.
b) Trách nhiệm:
- Có trách nhiệm giữ vững hình ảnh, thương hiệu của khu, điểm du lịch đạt
tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền công nhận.
- Có trách nhiệm chủ động, sáng tạo xây dựng các sản phẩm du lịch, các
hoạt động trải nghiệm, dịch vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn, phù hợp với không gian
cảnh quan và truyền thống văn hóa - lịch sử của khu, điểm du lịch nhằm không
ngừng đổi mới để thu hút khách du lịch.
- Có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch
cấp thành phố, cấp huyện trong công tác kiểm soát và đánh giá chất lượng dịch
vụ du lịch theo định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo duy trì và không ngừng nâng
cao chất lượng dịch vụ du lịch của khu, điểm du lịch đã được công nhận là khu,
điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
4. Đánh giá các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và ban hành thủ
tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm khuyến khích, hỗ trọ, tạo động lực để các
khu, điểm du lịch tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hình
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thành nên các điểm đến du lịch tiêu biểu của Thủ đô, góp phần tạo ra những sản
phẩm du lịch mới, chất lượng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao
động, nâng tỷ trọng của ngành Du lịch trong cơ cấu kinh tế, đưa du lịch trở
thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các
khu, điểm du lịch và ban hành thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm
du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội không làm
phát sinh các loại phí, lệ phí.
Do đó, đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích hỗ
trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và ban hành thủ
tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
trên địa bàn thành phố Hà Nội không gây ra các tác động tiêu cực đối với xã hội
và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách (các khu, điểm du lịch
trên địa bàn Thành phố).
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây
dựng Nghị quyết một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng
dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận khu du
lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai
đoạn 2022 - 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân
Thành phố./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Ban của HĐND TP
- Các Sở: Du lịch, Tư pháp, KH&ĐT,
TC, VHTT, CT, NN&PTNT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Mạnh Quân;
Các phòng: KTN, KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN.

Nguyễn Mạnh Quyền

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số :

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách trong đề nghị
xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục
hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao
trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.
Ủy ban nhân dân Thành phố kính báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề
liên quan đến chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số
chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu,
điểm du lịch và thủ tục hành chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu
chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025, cụ thể
như sau:
1. Thực trạng hoạt động của các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành
phố Hà Nội
Với vị trí là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; trung
tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch
quốc tế của cả nước, Hà Nội trở thành trung tâm du lịch, tiếp nhận và phân phối
khách du lịch đến các tỉnh phía Bắc và cả nước, cũng như tới các nước trong khu
vực.
Hà Nội có 5.922 di tích danh thắng, trong đó có những di tích ngàn năm
tuổi và 1.793 di sản văn hóa phi vật thể. Thủ đô Hà Nội có thế mạnh lớn nhất là
phát triển du lịch văn hóa. Những điểm đến du lịch văn hóa chính của Thủ đô
như: Khu phố cổ- hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích Nhà tù Hỏa Lò, làng cổ ở Đường Lâm, chùa Hương… đã
từng bước được đầu tư bài bản, đưa vào khai thác trong các tour du lịch di sản.
Hà Nô ̣i là nơi tập trung số lượng làng nghề nhiều nhất cả nước với 1.350
làng nghề và làng có nghề, chiếm 59% tổng số làng, có 47 nghề trên 52 nghề
của toàn quốc, trong đó có 309 làng nghề đã được Thành phố công nhận, như:
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gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, thêu Quất Động,
sơn mài Hạ Thái, dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ...
Bên cạnh đó, Hà Nội còn có lợi thế về tài nguyên tự nhiên, phù hơ ̣p để khai
thác du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí với cảnh quan sinh thái đa dạng ở khu
vực Ba Vì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Mỹ Đức… Các khu du lịch như: Ao Vua,
Khoang Xanh - Suối Tiên, Thiên Sơn - Suối Ngà, Tản Đà... mỗi năm phục vụ
hàng trăm ngàn lượt khách trong nước và quốc tế.
Với bề dày ngàn năm văn hiến, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời,
mang trong mình nhiều di sản văn hóa hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp
cùng với những di sản kiến trúc, lối sống, văn hóa ẩm thực… độc đáo, hấp dẫn.
Hà Nội được đánh giá có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn độc đáo
nhất trong cả nước, đặc sắc trong khu vực và trên thế giới. Đây là lợi thế rất lớn
để Hà Nội hình thành những khu, điểm tham quan du lịch đặc sắc, thu hút khách
du lịch đến với Thủ đô.
Theo kết quả điều tra, khảo sát các khu, điểm tham quan du lịch năm 2019,
trên địa bàn Thành phố có 130 khu, điểm tham quan du lịch. Đồng thời, các khu,
điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được du khách đánh
giá rất cao về giá trị tài nguyên, giá trị văn hóa cũng như công tác bảo tồn và tôn
tạo. Sự thân thiện của cộng đồng địa phương cũng đã tạo được rất nhiều dấu ấn
trong lòng khách du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội thanh bình
và hiếu khách. Một số điểm du lịch đã được đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức dịch
vụ khá tốt, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, đóng góp tích cực
vào kết quả hoạt động của ngành du lịch như: điểm du lịch Di tích quốc gia đặc
biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Điểm du lịch Công viên Thiên Đường Bảo Sơn,
Điểm du lịch Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò,…
Nhằm nâng cao chất lượng các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố,
ngày 13/8/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3928/QĐUBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất
lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
2. Thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách trong đề nghị xây
dựng Nghị quyết
Mặc dù mang trong mình nhiều tiềm năng, lợi thế để hình thành những
khu, điểm tham quan du lịch đặc sắc. Nhưng hiện nay trên địa bàn Thành phố,
số lượng điểm du lịch, khu du lịch thực sự thu hút được lượng lớn khách du lịch
đến tham quan và trải nghiệm không nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi
thế sẵn có. Kết quả điều tra, khảo sát các khu, điểm tham quan du lịch năm 2019
trên địa bàn Thành phố cho thấy các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn
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Thành phố đạt mức chất lượng tốt chủ yếu là các khu, điểm tham quan du lịch
có từ lâu đời, là trọng điểm của Thành phố, đón lượng khách du lịch đến đều
hàng năm và được đánh giá cao trên các trang du lịch uy tín của thế giới và Việt
Nam. Còn lại đa số các khu, điểm tham quan du lịch đều đang được hình thành
hoặc mới tham gia vào hoạt động du lịch nên cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa
được đầu tư đồng bộ, nhiều nơi còn sơ sài, chưa tạo được dấu ấn riêng với khách
du lịch.
Nhìn chung chất lượng phục vụ và sự đa dạng về dịch vụ cung cấp tại các
khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố chưa cao, chưa tạo được
dấu ấn hình ảnh riêng trong lòng khách du lịch để tăng tỷ lệ khách quay lại lần
sau.
Bên cạnh đó, vấn đề về vệ sinh chung chưa được các đơn vị, tổ chức quản
lý khu, điểm du lịch đánh giá cao. Việc phân loại rác vẫn chưa được quan tâm
đúng mức; hệ thống xử lý rác thải, nước thải mới chỉ dừng ở mức thô sơ, các
thiết bị thân thiện và bảo vệ môi trường chưa được đưa vào sử dụng phổ biến.
Qua 4 làn sóng COVID-19, các khu điểm du lịch trên địa bàn Thành phố đã
thực hiện tạm ngừng đón khách trong 02 đợt, đợt 1 từ ngày 15/2/2021 đến ngày
8/3/2021 và đợt 2 từ ngày 3/5/2021 đến ngày 15/2/2022, việc các khu, điểm
tham quan du lịch phải tạm dừng hoạt động trong một thời gian dài do tác động
của dịch bệnh COVID-19 đã khiến các khu, điểm du lịch gặp nhiều khó khăn:
cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu hụt nhân sự, sự sụt giảm phần lớn lượng khách
du lịch quốc tế cũng như nội địa đến tham quan gây khó khăn trong việc tái đầu
tư nguồn lực tu bổ cơ sở vật chất, nguồn lực phát triển sản phẩm du lịch,…
Triển khai Luật Du lịch 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành bộ
thủ tục hành chính công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp Thành phố. Đến nay,
Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định công nhận 25 điểm du lịch,
khu du lịch cấp Thành phố (gồm 04 khu du lịch và 21 điểm du lịch). Số khu,
điểm tham quan du lịch được công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp Thành
phố chiếm tỷ lệ rất ít trên tổng số các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn.
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Dịch vụ lưu trú phục vụ khách hàng

Hệ thống nhà hàng phục vụ khách du lịch

Dịch vụ ăn uống

Dịch vụ trải nghiệm tham quan, nghỉ dưỡng, khám
phá, tìm hiểu các giá trị về tự nhiên,văn hóa

Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo

Dịch vụ mua sắm
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2

1

2

1.5

5

1.25

1

20.5

1.5

1.5

2

0

0

1.5

1.5

1.75

1.5

14.5

1

1.5

1.75

1

0

3

1.75

4

1

1.5

1.5

1

1

0.5

0

1

1.5

4

1.25

1

14.25

6

Di tích quốc
gia đặc biệt
Văn Miếu Quốc Tử Giám

1.5

1.5

1.75

0

1.25

0

1

1.25

5

1.5

1.5

16.25
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Bảo Tàng Phụ
Nữ Việt Nam

1.25

1

1.5

1.5

1.25

0

3

1.5

4

1.25

2

18.25
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Bảo tàng dân

1.5

1.75 1.75

1.5

2

0

2

1.5

4

1.5

2

2

1

Bảo tàng Lịch
sử quân sự
Việt Nam

1.5

1.5

2

Khu di tích
Hoàng Thành
Thăng Long

2

1.5

2

3

Điểm du lịch
Di tích Lịch sử
Nhà tù Hỏa Lò

1.5

1.75

4

Điểm du lịch
Bát Tràng

1.25

5

Điểm du lịch
Vườn thú Hà
Nội

Điểm du lịch

2

TT

Điểm tối đa

1.25 1.25

Tổng

Hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn
phục vụ khách du lịch

2

Thuyết minh

2

Chỉ dẫn thông tin trong toàn bộ điểm du lịch

2

Môi trường cảnh quan tự nhiên và vệ sinh
chung

Trung tâm thông tin du lịch

Biểu. Kết quả đánh giá sản phẩm và dịch vụ tại điểm du lịch

1.75 18.0

1.25 18.7

5

Trung tâm thông tin du lịch

Hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn
phục vụ khách du lịch

Dịch vụ lưu trú phục vụ khách hàng

Hệ thống nhà hàng phục vụ khách du lịch

Dịch vụ ăn uống

Dịch vụ trải nghiệm tham quan, nghỉ dưỡng, khám
phá, tìm hiểu các giá trị về tự nhiên,văn hóa

Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo

Dịch vụ mua sắm

2

2

2

2

2

2

4

2

6

2

2

tộc học Việt
Nam

28
5

Điểm du lịch
Bảo tàng Lịch
sử quốc gia

1.5

10

Làng dệt lụa
Vạn Phúc

1.75 1.75

11

Điểm du lịch
Làng cổ ở
Đường Lâm

1.25

12

Điểm du lịch
làng nghề sinh
vật cảnh Hồng
Vân

13

Điểm du lịch
Công viên
Thiên Đường
Bảo Sơn

14

Điểm du lịch
làng nghề
khảm trai – sơn
mài Chuyên

9

Tổng

Thuyết minh

Điểm tối đa

Chỉ dẫn thông tin trong toàn bộ điểm du lịch

TT

Môi trường cảnh quan tự nhiên và vệ sinh
chung

Điểm du lịch

Biểu. Kết quả đánh giá sản phẩm và dịch vụ tại điểm du lịch

1.5

1.5

1.75

2

0

2

0

4

1.5

1.5

17.25

1

1

1

0

3

1.75

5

1.75 1.75 19.75

1

0.5

1

1

1

2

1.5

4

1.25 1.25 16.75

1.5

1

0.75 0.75 1.75

0

1.5

1.5

4

1

1.5

15.25

1.5

1.25

1

1

1.5

2

3

1.5

5

2

1.5

21.25

0

0.5

0

0

0

0

1

0

0

0

1.75 3.25

6

Thuyết minh

Trung tâm thông tin du lịch

Hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn
phục vụ khách du lịch

Dịch vụ lưu trú phục vụ khách hàng

Hệ thống nhà hàng phục vụ khách du lịch

Dịch vụ ăn uống

Dịch vụ trải nghiệm tham quan, nghỉ dưỡng, khám
phá, tìm hiểu các giá trị về tự nhiên,văn hóa

Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo

Dịch vụ mua sắm

2

2

2

2

2

4

2

6

2

2

15

Điểm du lịch
làng nghề may
Vân Từ

0

0.75

0.5

0

0

0

0.5

0

0

0

1.5

3.25

16

Đền Ngọc Sơn
và khu vực Hồ
Hoàn Kiếm

2

0.5

1

1

1

0

0

0

3

0

0

8.5

17

Khu di tích
Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại
Phủ Chủ Tịch

1.75 1.75

1

1

1.5

0

2

1.75

5

18

Khu di tích
thắng cảnh
Hương Sơn
(Chùa Hương)

1.25 1.25

1

1

1

1.5

2.5

1.25

4.5

TT

Điểm tối đa

Tổng

Chỉ dẫn thông tin trong toàn bộ điểm du lịch

2

Điểm du lịch

Môi trường cảnh quan tự nhiên và vệ sinh
chung

Biểu. Kết quả đánh giá sản phẩm và dịch vụ tại điểm du lịch

28

Mỹ

1.75 1.75 19.25

0

1.5

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát khu điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Thành phố năm 2019

Qua kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch tại 18 điểm du lịch trọng
điểm trên địa bàn Thành phố cho thấy điểm yếu nói chung của các điểm du lịch
là hệ thống cơ sở vật chất phục vụ lưu trú, ăn uống và tổ chức sự kiện. Dịch vụ
mua sắm cũng được cung cấp nhưng hầu như các sản phẩm chưa được chọn lọc,
mang giá trị biểu tượng cho điểm du lịch. Dịch vụ trải nghiệm, tham quan, tìm

17.75
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hiểu các giá trị tự nhiên và văn hóa của khu, điểm du lịch chưa thật sự đa dạng,
phong phú và hấp dẫn khách du lịch. Chất lượng hệ thống nhà vệ sinh công cộng
và vệ sinh chung tại một số điểm du lịch đã được quan tâm đầu tư nâng cao chất
lượng, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm du lịch chưa có nhà vệ sinh công cộng
hoặc có nhưng chất lượng còn kém; Môi trường cảnh quan tự nhiên và vệ sinh
chung của điểm du lịch còn chưa thực sự được quan tâm và đầu tư đúng mức.
Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy
mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế,
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ
đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” đã nêu rõ một trong những nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cơ cấu lại các ngành kinh tế là “Xây dựng kịch
bản phục hồi và cơ cấu lại ngành du lịch Thủ đô. Kích cầu, phát triển du lịch nội
địa theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến, các sản
phẩm du lịch. Hình thành một số sản phẩm ẩm thực mới phục vụ phát triển du
lịch (mở rộng phố đi bộ, các tuyến phố ẩm thực,…); các điểm đến gắn với di sản
- di tích, làng nghề (chỉnh trang, nâng cấp một số điểm đến du lịch như Hoàng
Thành Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội, một số làng nghề,…).
Xuất phát từ thực trạng phát triển và những bất cập, hạn chế trong công tác
phát triển điểm đến du lịch trong thời gian qua, nhằm hỗ trợ các khu, điểm tham
quan du lịch khắc phục khó khăn, phục hồi sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng
một số khu, điểm du lịch trọng điểm, hình thành diện mạo mới cho ngành du
lịch Thủ đô, tạo đà cho du lịch Thủ đô phát triển trong điều kiện mới; việc xây
dựng “Nghị quyết ban hành một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành chính công
nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn thành phố
Hà Nội giai đoạn 2022-2025” là rất cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng,
Nhà nước và quy định của Luật Du lịch năm 2017 (khoản 4 Điều 5 và điểm a
khoản 2 Điều 75) nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên du
lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch; thu hút lao
động, tạo việc làm; qua đó góp phần gia tăng nguồn thu từ hoạt động du lịch cho
ngân sách của Thành phố, đồng thời góp phần hỗ trợ các khu, điểm du lịch khắc
phục những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID – 19 gây ra, đưa du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của
Thành phố.
Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính
sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết một số chính sách khuyến khích hỗ trợ
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và thủ tục hành
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chính công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa
bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố kính
báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Ban của HĐND TP
- Các Sở: Du lịch, Tư pháp, KH&ĐT,
TC, VHTT, CT, NN&PTNT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Mạnh Quân;
Các phòng: KTN, KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN.

Nguyễn Mạnh Quyền

