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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
(Kèm theo Quyết định số 821 /QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 03 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xây dựng dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trình Chính phủ xem xét,
ban hành Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy
định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm
của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.
- Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ
quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình soạn thảo Nghị định đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào
tháng 11/2021.
II. NỘI DUNG
Chi tiết nhiệm vụ, đơn vị đầu mối thực hiện, thời gian hoàn thành, kết quả
tại phụ lục kèm theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện
Kinh phí xây dựng Nghị định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Tổng cục Du lịch năm 2021 và các
nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
2. Trách nhiệm thực hiện
a) Tổng cục Du lịch
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện
các nội dung theo đúng Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng;
- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch;
- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định
hiện hành.
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b) Vụ Pháp chế phối hợp với Tổng cục Du lịch nghiên cứu, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật liên quan tới mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; phối
hợp xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trước khi lấy ý kiến các cơ
quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Tư pháp
thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị định.
c) Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ trong phạm vi, chức năng, nhiệm
vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Du lịch trong việc thực hiện
Kế hoạch.
d) Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ
trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo./.

PHỤ LỤC
(Kèm theo Kế hoạch Xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia)
STT

NỘI DUNG
CÔNG VIỆC
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- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ
Biên tập xây dựng dự thảo Nghị
định.

CƠ QUAN
THỰC HIỆN

- Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị
định lần 1, lấy ý kiến thành viên
Ban soạn thảo, Tổ biên tập về dự
thảo Nghị định lần 1.

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN/ THỜI
GIAN HOÀN THÀNH

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, Đã hoàn thành ngày Quyết định số 182/QĐđơn vị liên 18/1/2021.
BVHTTDL
ngày
quan.
18/1/2021 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
Hoàn thành trước ngày
10/3/2021.

Tổng cục Du lịch

Vụ Pháp chế

- Xây dựng kế hoạch soạn thảo
Nghị định.
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CƠ QUAN
PHỐI HỢP

Hoàn thành trước ngày - Dự thảo Nghị định lần 1.
01/4/2021.
- Đề cương báo cáo rà soát
văn bản quy phạm pháp
luật liên quan.

- Xây dựng đề cương báo cáo rà
soát văn bản quy phạm pháp luật
liên quan.

- Đề cương báo cáo đánh
giá tác động của chính
sách.

- Xây dựng đề cương báo cáo
đánh giá tác động của chính
sách.

- Dự thảo Tờ trình Chính
phủ về dự thảo Nghị định.

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ về
dự thảo Nghị định.
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Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo
Nghị định, dự thảo Tờ trình
Chính phủ, các dự thảo báo cáo.

Tổng cục Du lịch

Hoàn thành trước ngày - Dự thảo Nghị định lần 2.
15/4/2021.
- Dự thảo báo cáo rà soát
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văn bản quy phạm pháp
luật liên quan.
- Dự thảo báo cáo đánh giá
tác động của chính sách.
- Dự thảo Tờ trình Chính
phủ về Nghị định được
hoàn chỉnh.
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- Tổ chức lấy ý kiến Ban Soạn
thảo, Tổ Biên tập về dự thảo
Nghị định lần 2.

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, Hoàn thành trước ngày - Dự thảo Nghị định lần 3.
đơn vị liên 29/4/2021.
- Các dự thảo Tờ trình,
quan.
báo cáo được hoàn chỉnh.

Tổng cục Du lịch

Các cơ quan, - Hoàn thành trước ngày - Văn bản lấy ý kiến.
đơn vị liên 15/6/2021.
quan.

- Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo
Nghị định.
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- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan về
dự thảo Nghị định.
- Đăng tải dự thảo Nghị định lên
Cổng thông tin điện tử của Chính
phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (thời gian 60 ngày).

- Hoàn thành trước ngày
15/8/2021.
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Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình,
tiếp thu ý kiến góp ý.

Tổng cục Du lịch

- Vụ Pháp chế;

Hoàn thành trước ngày - Hoàn chỉnh dự thảo Nghị
định.
- Các cơ quan, 01/9/2021.
đơn vị liên
- Báo cáo tổng hợp, giải
quan.
trình, tiếp thu ý kiến.
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Hoàn chỉnh hồ sơ về dự thảo
Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm
định.

Tổng cục Du lịch

Vụ Pháp chế

Hoàn thành trước ngày Hồ sơ về dự thảo Nghị
15/9/2021
định.
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- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến
thẩm định của Bộ Tư pháp.
- Hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị
định trình Chính phủ xem xét,
thông qua.

Tổng cục Du lịch

- Vụ Pháp chế;

Hoàn thành trước ngày Hồ sơ đầy đủ và các file
văn bản.
- Các cơ quan, 15/10/2021
đơn vị liên
quan.

