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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 19/2022/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai  

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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; 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 Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 

6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 565/TTr-SNNPTNT ngày 17 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên 
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tai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

công tác ứng phó, cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả, phòng ngừa thiên tai và quản lý, 

sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Điều 2. Nội dung chi và mức chi 

1. Chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai 

a) Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm (phương tiện, nhiên liệu,...): theo dự toán 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ phòng, chống 

thiên tai tỉnh Kiên Giang. 

b) Chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán: 60.000 

đồng/người/ngày. 

c) Tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố 

công trình phòng, chống thiên tai: theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt và khả năng cân đối của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang. 

d) Hỗ trợ cho lực lượng được huy động tham gia ứng phó thiên tai: thực hiện 

theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 

của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn. 

đ) Hỗ trợ cho lực lượng thường trực trực ban, chỉ huy, chỉ đạo ứng phó thiên 

tai: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 85/2020/TT-BTC 

ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí 

phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. 

2. Chi cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 

a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, sách vở, 

phương tiện học tập và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên 

tai: 

- Cứu trợ khẩn cấp về lương thực: 15 kg gạo/người/tháng.  

- Cứu trợ khẩn cấp về nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết 

khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai: 100.000 đồng/người/đợt. 

- Cứu trợ khẩn cấp về sách vở, phương tiện học tập: 100.000 đồng/người/đợt. 

b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở: 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, 

sập, trôi, cháy do thiên tai mà không ở được, tùy mức độ thiệt hại, quy mô, loại nhà 

thì được hỗ trợ: tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ. 
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- Hộ không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy do thiên tai mà không ở được, tùy mức độ thiệt hại, quy 

mô, loại nhà thì được hỗ trợ: Tối đa không quá 10.000.000 đồng/hộ. 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị tốc 

mái, hư hỏng do thiên tai mà không ở được, tùy mức độ thiệt hại, quy mô, loại nhà thì 

được hỗ trợ: tối đa không quá 7.000.000 đồng/hộ. 

- Hộ không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng do thiên tai mà không ở được, tùy mức độ thiệt hại, quy 

mô, loại nhà thì được hỗ trợ: tối đa không quá 5.000.000 đồng/hộ. 

c) Hỗ trợ tu sửa cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, 

tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán phòng tránh thiên tai: theo dự toán được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Kiên Giang. 

d) Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên 

tai: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản 

xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang. 

đ) Hỗ trợ tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai: theo dự toán 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ Phòng, chống 

thiên tai tỉnh Kiên Giang. 

e) Hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt cho những đoạn tuyến giao 

thông đường bộ quan trọng trên địa bàn bị sụt trượt, sạt lở: theo dự toán được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh 

Kiên Giang. 

g) Hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống 

thiên tai: tối đa không quá 3.000.000.000 đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình. 

3. Chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa thiên tai 

a) Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai: thực hiện 

theo quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác 

phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 

13/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên bản tin 

thuộc tỉnh Kiên Giang; Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 

của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất 

chương trình truyền hình. 

b) Lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai 

theo cấp độ rủi ro thiên tai: theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và 

khả năng cân đối của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang. 
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c) Hỗ trợ sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm: theo dự 

toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ Phòng, 

chống thiên tai tỉnh Kiên Giang. 

d) Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho 

các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng 

đồng: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang; Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 

90/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

đ) Diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp: 

- Diễn tập phòng, chống thiên tai ở cấp tỉnh: tối đa không quá 600.000.000 

đồng/cuộc diễn tập. 

- Diễn tập phòng, chống thiên tai ở cấp huyện: tối đa không quá 300.000.000 

đồng/cuộc diễn tập. 

- Diễn tập phòng, chống thiên tai ở cấp xã: tối đa không quá 150.000.000 

đồng/cuộc diễn tập. 

e) Mua bảo hiểm rủi ro thiên tai cho đối tượng tham gia lực lượng xung kích 

phòng, chống thiên tai cấp xã: theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

và khả năng cân đối của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang. 

g) Tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng 

quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, tình nguyện 

viên phòng, chống thiên tai: thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP. 

h) Hỗ trợ xây dựng công cụ, phần mềm, quan trắc, thông tin dự báo, cảnh báo 

thiên tai tại cộng đồng: theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khả 

năng cân đối của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang. 

i) Mua sắm, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các 

cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

4. Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Việc hỗ trợ chỉ thực hiện cho các đối tượng chưa được hỗ trợ theo các quy 

định khác của pháp luật. Trong trường hợp có nhiều chính sách hỗ trợ cùng một nội 

dung, đối tượng đó chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách cao nhất. 
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b) Việc hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, 

công khai, minh bạch. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định này. 

2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự 

tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan; tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chi hỗ trợ. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản hồi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 

hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2022 và bãi bỏ 

Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, 

chống thiên tai tỉnh Kiên Giang./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

                Lâm Minh Thành 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

 

Số: 246/KH-UBND 

 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Kiên Giang, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP  

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn 

với chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 (Đề án), 

định hướng đến năm 2030. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát 

triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy lợi thế địa phương, vận dụng sản phẩm nông nghiệp, giá trị văn hóa 

khu vực nông thôn tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn, vừa giữ gìn và phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống của người dân, vừa nâng cao thu nhập cho cư dân nông 

thôn, vừa kéo dài thời gian du lịch, tăng doanh thu, đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch 

bền vững trong thời gian tới. 

- Xác định, phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương chủ trì 

hoặc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về phát triển du lịch 

nông thôn gắn với Chương trình OCOP, đảm bảo mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2030. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương 

trình OCOP trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2030 và đề ra mốc thời gian thực hiện 

hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, để khai thác có hiệu quả tài nguyên, 
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tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Huy động được các nguồn lực xã hội ở trong nước và nước ngoài cho đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các khu vực nông thôn, tạo sự 

thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển của du khách tại các điểm đến du lịch; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch 

trong thời gian tới.  

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung  

Phát huy hiệu quả giá trị bản địa, góp phần khai thác tiềm năng về du lịch tại 

khu vực nông thôn theo hướng bền vững, phát triển cơ sở hạ tầng, thu nhập và hiện 

trạng kinh tế - xã hội ở các khu vực nông thôn, nâng cao cuộc sống người nông dân, 

phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Nhận diện, đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch nông thôn; tiềm 

năng phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP; đề xuất giải pháp phát 

triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP tỉnh Kiên Giang. 

- Đến năm 2025: có ít nhất 04 điểm du lịch nông thôn được tham gia đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP từ 3 - 4 sao, định hướng 5 sao. 

- Đến năm 2030: có ít nhất 12 điểm du lịch nông thôn được tham gia đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP từ 3 - 4 sao, trong đó có sản phẩm được tham gia, đánh giá 

phân hạng 5 sao quốc gia. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 

các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân nhất là người dân ở vùng nông thôn về 

Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; gắn với nội 

dung của Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, góp phần 

tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án. 

Tạo điều kiện để các địa phương hình thành các mô hình quản lý về du lịch nông 

thôn, du lịch cộng đồng như: mô hình các doanh nghiệp do cộng đồng cùng sở hữu và 

điều hành (doanh nghiệp cộng đồng, doanh nghiệp xã hội); mô hình liên doanh giữa 

cộng đồng và doanh nghiệp tư nhân; mô hình liên kết giữa các cư dân địa phương tham 

gia vào hoạt động kinh doanh du lịch với nhau thành lập một đơn vị điều hành (Hợp 

tác xã, Ban quản lý, Tổ tự quản, Hội quán, ...). 

Đẩy mạnh nhận thức của các bên liên quan trong việc nhận diện tài nguyên du 

lịch nông thôn tại địa phương và đầu tư khai thác các tài nguyên này trở thành sản 
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phẩm, dịch vụ du lịch nông thôn theo hình thức liên kết chuỗi giá trị. Xem xét việc phát 

triển du lịch nông thôn gắn liền với xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, phát triển cảnh 

quan, cũng như hình thành các dịch vụ bổ sung cho du lịch nông thôn. Tăng cường các 

hoạt động tư vấn, xúc tiến đầu tư, quảng bá hoạt động du lịch nông thôn để các điểm 

tài nguyên có tiềm năng trở thành điểm du lịch. 

Nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý, bảo 

đảm số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu cạnh tranh, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và đề xuất chính sách 

khuyến khích thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động toàn diện, nâng 

cao chất lượng nhân lực du lịch cả về quản lý nhà nước, vận động đoàn viên, thanh 

niên mạnh dạn đầu tư. 

2. Về khả năng tiếp thị 

Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách ứng dụng công nghệ số trong xúc 

tiến, quảng bá du lịch, bảo đảm thực hiện thống nhất, chuyên nghiệp, hiệu quả; phát 

huy sức mạnh của truyền thông và tăng cường quảng bá trên mạng xã hội. 

Định hướng xây dựng chuỗi giá trị du lịch nông thôn gắn với chương trình 

OCOP. Mở rộng liên doanh liên kết với các tỉnh, các vùng lân cận để trao đổi thông tin 

thị trường, xây dựng hệ thống dự báo thị trường, tìm đối tác, ... để thúc đẩy du lịch phát 

triển; kêu gọi, xúc tiến đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển 

hạ tầng và sản phẩm du lịch. 

Xây dựng thương hiệu du lịch gắn với sản vật địa phương, xây dựng câu chuyện 

truyền thông marketing thương hiệu mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành du lịch địa 

phương nói chung và du lịch nông thôn nói riêng. 

3. Về chất lượng sản phẩm  

Nghiên cứu xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch nông 

thôn. Rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng phù hợp với điều kiện 

kinh tế - xã hội của địa phương.  

Xây dựng thương hiệu cho du lịch nông thôn dựa trên giá trị cốt lõi, nhu cầu thị 

trường và sản phẩm địa phương (OCOP). Xây dựng bản đồ du lịch nông thôn, tăng 

cường khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, hiệu quả để 

quảng bá các dịch vụ du lịch của địa phương. 

IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 

- Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến: 30.650.622.850 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, 

sáu trăm năm mươi triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi đồng), 

trong đó: 

- Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước: 16.955.022.850 đồng. 

- Nguồn vốn đối ứng xã hội hóa: 13.695.600.000 đồng. 

- Phân bổ nguồn vốn theo nội dung và theo năm: theo Phụ lục đính kèm. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện, công bố Đề án và triển khai thực hiện các nội dung 

của Đề án; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển 

du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP giai đoạn 2023 - 2025, định hướng 

2030; Kế hoạch hỗ trợ chuẩn hóa các điểm du lịch nông thôn năm 2025, năm 2030 đạt 

mục tiêu đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP từ 3-4 sao, trong đó có sản phẩm được 

tham gia đánh giá, phân hạng 5 sao. 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành quy định, cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu 

đãi đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với Đề án và các quy định hiện hành. 

Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động quảng bá xúc tiến, đưa 

hình ảnh du lịch nông thôn Kiên Giang đến với du khách. Tổ chức nhiều sự kiện xúc 

tiến và quảng bá du lịch. Trong đó, chú trọng đến việc kết nối với các trung tâm lớn 

của cả nước, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng hình ảnh điểm đến. 

Xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP nhóm số 6, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành và triển khai 

thực hiện theo quy định. 

Thường xuyên chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

Đề án tại từng địa phương, đơn vị, tham mưu, đề xuất phương án xử lý những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm giữa nông dân các vùng tham gia vào du 

lịch nông nghiệp nhằm giúp nông dân có thêm những ý tưởng mới về hoạt động kinh 

doanh du lịch. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao 

Phối hợp với Sở Du lịch, các sở, ngành và địa phương liên quan, tham mưu xây 

dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển du lịch nông thôn gắn với giữ gìn 

bản sắc văn hóa địa phương. Có biện pháp bảo vệ, tôn tạo các công trình, di tích lịch 

sử, văn hóa tại khu vực nông thôn đang được đề xuất phát triển du lịch nhằm hỗ trợ 

ngành du lịch khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch văn hóa. 

 Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục, hồ sơ 

thuộc ngành quản lý. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Phối hợp với Sở Du lịch, các sở, ngành và địa phương tham mưu xây dựng cơ 

chế chính sách khuyến khích phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 

mới; kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm năng để đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch 

cộng đồng theo quy hoạch được duyệt. Lồng ghép các nội dung phát triển du lịch với 

chương trình phát triển nông thôn mới, phát triển ngành nghề nông thôn; tăng cường 
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xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch nông thôn, 

du lịch sinh thái. 

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp có chất lượng, đa 

dạng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao và tăng trải nghiệm cho khách du lịch dựa trên 

lợi thế về tài nguyên của tỉnh, địa phương, phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao 

khả năng cạnh tranh. Từ đó, hình thành các chuỗi liên kết các sản phẩm du lịch nông 

nghiệp tăng giá trị cho chính sản phẩm cũng như tạo nguồn thu nhập cao cho hộ tham 

gia vào du lịch nông nghiệp. 

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục, hồ sơ 

thuộc ngành quản lý. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Du lịch cân đối bố trí ngân sách, lồng 

ghép các nguồn vốn để thực hiện Đề án theo phân kỳ hàng năm đạt hiệu quả; phối hợp 

với các sở, ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi thu 

hút đầu tư phát triển du lịch gắn với nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã được xác định 

trong Đề án. 

5. Sở Tài chính 

Sở Tài chính phối hợp với Sở Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, 

bố trí kinh phí sự nghiệp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định 

có liên quan trong khả năng ngân sách hàng năm. 

6. Sở Công Thương 

Chủ trì, triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với các 

cơ sở xây dựng du lịch gắn với nông thôn mới, hoàn thiện hạ tầng các làng nghề trên 

địa bàn tỉnh.  

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, các 

địa phương thực hiện phát triển sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề… gắn với 

phát triển du lịch. 

Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất một số sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

của tỉnh để trưng bày và giới thiệu với du khách tại những địa điểm có nhiều khách du 

lịch đến tham quan; lồng ghép xúc tiến thương mại với xúc tiến quảng bá du lịch, phối 

hợp xây dựng các chương trình du lịch kết hợp với các cơ sở sản xuất công nghiệp và 

tiểu thủ công nghiệp. 

Thường xuyên kiểm tra, xử lý việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chất 

lượng hàng hóa và các nội dung khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm 

quyền quy định tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hướng dẫn, tạo thuận lợi trong việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm; giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá đất hoặc 

không thông qua đấu giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 
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Kiểm tra, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường, xử lý chất thải tại các điểm du lịch, đảm bảo môi trường xanh, sạch, 

đẹp, an toàn, ổn định và bền vững. 

Kiểm tra, giám sát các dự án nuôi trồng thủy sản, sản xuất kinh doanh có tác 

động xấu đến môi trường nhằm sớm có phương án xử lý kịp thời, đúng pháp luật và 

đảm bảo phát triển bền vững. 

8. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các sở, ngành, địa phương liên quan trong 

công tác thẩm định và quản lý quy hoạch, xây dựng các điểm du lịch, các mô hình du 

lịch đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. 

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Du lịch và các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo bồi dưỡng, tập huấn các dự án du 

lịch nông thôn và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ, phát triển du lịch nông thôn gắn với 

Chương trình OCOP của tỉnh. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng dự án bản đồ 

số hóa các điểm du lịch nông thôn. Ứng dụng công nghệ trong quảng bá, xúc tiến du 

lịch nông thôn. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành 

phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng 

lớp Nhân dân về vai trò, vị trí của du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, 

qua đó kêu gọi đầu tư phát triển du lịch nói chung và du lịch nông thôn nói riêng. 

Phối hợp với Sở Du lịch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát 

triển du lịch; chủ trì tham mưu việc phủ sóng Wifi miễn phí tại các khu du lịch nông 

thôn trên địa bàn tỉnh. 

11. Sở Giao thông vận tải 

Phối hợp với Sở Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các dự án 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để hỗ trợ phục vụ phát triển du 

lịch, nâng cao khả năng kết nối giao thông tới các khu, điểm du lịch. Chỉ đạo các đơn 

vị kinh doanh vận tải hành khách nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, phục vụ hành 

khách. 

12. Sở Khoa học và Công nghệ  

Phối hợp cùng với các sở, ngành liên quan hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp đăng 

ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, có 

lợi thế, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp 

khai thác có hiệu quả tài sản trí tuệ và tự bảo vệ thương hiệu của mình. 
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13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang và cơ quan báo 

chí địa phương 

Đưa tin về hoạt động du lịch của tỉnh, chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút 

đầu tư phát triển du lịch, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các địa phương nhằm tạo 

điều kiện cho liên kết phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ các sở, ngành đưa tin về các 

sự kiện liên quan du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh, xây dựng chuyên trang, chuyên mục 

trên các phương tiện báo chí để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến 

thức về phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh tỉnh nhà. 

14. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể 

Thường xuyên quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội thành viên căn cứ vào 

Đề án phối hợp xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế của địa phương và mục tiêu, 

nhiệm vụ của Đề án.  

15. Hiệp hội Du lịch tỉnh 

 Phối hợp Sở Du lịch xây dựng liên kết phát triển du lịch gắn với sản phẩm 

OCOP - doanh nghiệp - chính quyền. Hỗ trợ nghiên cứu về các thị trường khách, đóng 

góp cho việc xây dựng phát triển du lịch gắn với Chương trình OCOP phù hợp với các 

đối tượng khách khác nhau. 

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương tổ chức thực hiện Đề án theo đúng quy 

định. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức kinh tế, hộ gia 

đình cá nhân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả Đề án. 

Tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xây dựng các sản 

phẩm nông nghiệp đặc sắc, độc đáo theo đúng quy định, đảm bảo đúng lộ trình, tránh 

phát triển ồ ạt, phát triển “nóng”, đảm bảo tính bền vững. Hàng năm, tổng kết, đánh 

giá tình hình thực hiện Đề án để có phương án bổ sung kịp thời. 

Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này hàng năm. Năm 

2025, năm 2030 tiến hành sơ kết toàn diện kết quả thực hiện và rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này phù hợp với giai đoạn 5 năm tiếp theo./. 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

              Nguyễn Lưu Trung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH KIÊN GIANG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

                                                                                PHỤ LỤC 

(Kèm theo Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 

                                                                                                                                                                                        ĐVT: đồng 

STT Nội dung công việc Thành tiền 

Cơ cấu nguồn vốn 
Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi 

chú Vốn NSNN Vốn đối ứng 

01 

Tổ chức hội nghị về phát 

triển du lịch nông thôn gắn 

với Chương trình OCOP cấp 

tỉnh, công bố đề án 

118.800.000 118.800.000 - 
UBND 

tỉnh 

Sở Du lịch, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên quan 

tham mưu thực hiện 

2022   

02 

Tập huấn về phát triển du lịch 

nông thôn, bộ tiêu chí đánh 

giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP nhóm số 6 

259.664.000 259.664.000 - 
Sở Du 

lịch 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên quan 

thực hiện 

2023   

03 

Xây dựng và ban hành hướng 

dẫn về phát triển du lịch nông 

thôn, bộ tiêu chí đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP 

nhóm số 6 

265.674.000 265.674.000 - 
Sở Du 

lịch 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan thực hiện 

2023   
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STT Nội dung công việc Thành tiền 

Cơ cấu nguồn vốn 
Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi 

chú Vốn NSNN Vốn đối ứng 

04 

Khảo sát hiện trạng, đề xuất 

lựa chọn 4 điểm du lịch nông 

thôn 

147.569.000 147.569.000 - 
Sở Du 

lịch 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan thực hiện 

2023   

05 

Chi ngân sách hỗ trợ 50% chi 

phí chuẩn hóa, phát triển 

điểm du lịch nông thôn gắn 

với Chương trình OCOP 

8.080.000.000 4.040.000.000 4.040.000.000 
Sở Du 

lịch 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan thực hiện 

2023   

06 

Tổ chức các hoạt động học 

tập,chia sẻ kinh nghiệm phát 

triển du lịch nông thôn gắn 

với chương trình OCOP 

149.100.000 149.100.000 - 
Sở Du 

lịch 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan thực hiện 

2023-

2024 

  

07 
Tổ chức đánh giá, phân hạng  

sản phẩm OCOP  
365.350.000 365.350.000 - 

UBND 

tỉnh 

Sở Du lịch, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND 

các  huyện, thành phố 

và các đơn vị có liên 

quan tham mưu thực 

hiện 

2025   
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STT Nội dung công việc Thành tiền 

Cơ cấu nguồn vốn 
Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi 

chú Vốn NSNN Vốn đối ứng 

08 

Tổ chức hội nghị tổng kết, 

đánh giá triển khai đề án giai 

đoạn 2022 - 2025 

118.800.000 118.800.000 - 
UBND 

tỉnh 

Sở Du lịch phối hợp 

với UBND các 

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan tham mưu thực 

hiện 

2025   

09 

Khảo sát hiện trạng, đề xuất 

lựa chọn 8 điểm du lịch nông 

thôn 

323.138.000 323.138.000 - 
Sở Du 

lịch 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan thực hiện 

2026-

2030 
  

10 

Chi ngân sách hỗ trợ 50% chi 

phí chuẩn hóa, phát triển 

điểm du lịch nông thôn gắn 

với Chương trình OCOP 

16.160.000.000 8.080.000.000 8.080.000.000 
Sở Du 

lịch 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan thực hiện 

2026-

2030 
  

11 

Hội nghị nhân rộng các mô 

hình du lịch nông thôn gắn 

với Chương trình OCOP 

thành công 

153.100.000 153.100.000 - 
Sở Du 

lịch 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan thực hiện 

2026-

2030 
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STT Nội dung công việc Thành tiền 

Cơ cấu nguồn vốn 
Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi 

chú Vốn NSNN Vốn đối ứng 

12 

Tổ chức các hoạt động học 

tập, chia sẻ kinh nghiệm phát 

triển du lịch nông thôn gắn 

với chương trình OCOP 

149.100.000 149.100.000 - 
Sở Du 

lịch 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan thực hiện 

2026-

2030 
  

13 
Tổ chức đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP  
715.350.000 715.350.000 - 

Sở Nông 

nghiệp  

và Phát 

triển nông 

thôn 

Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn, UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan thực hiện 

2026-

2030 
  

14 

Tổ chức hội nghị tổng kết, 

đánh giá triển khai đề án giai 

đoạn 2026 - 2030 

118.800.000 118.800.000 - 
UBND 

tỉnh 

Sở Du lịch phối hợp 

với UBND các  

huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên 

quan tham mưu thực 

hiện 

2026-

2030 
  

  Tổng cộng dự toán 27.124.445.000 15.004.445.000 12.120.000.000         

  Chi phí quản lý (3%) 813.733.350 450.133.350 363.600.000         

  Chi phí dự phòng (10%) 2.712.444.500 1.500.444.500 1.212.000.000         

  Tổng cộng thực tế 30.650.622.850 16.955.022.850 13.695.600.000         
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________________________________________________________________________________________________

VĂN PHÒNG UBND TỈNH KIÊN GIANG XUẤT BẢN

Địa chỉ: 06 Nguyễn Công Trứ, Rạch Giá, Kiên Giang;

Điện thoại: 02973.919.798;

Email: congbao@kiengiang.gov.vn;

Website: http://congbao.kiengiang.gov.vn;


