
 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /SDL-KHPTTN Nghệ An, ngày        tháng      năm 2022 
V/v hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, 

tiêu chí; thủ tục hồ sơ xét công nhận hồ 

sơ minh chứng địa phương đạt chuẩn, 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới các cấp độ 

 

Kính gửi: Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới tỉnh 

Sở Du lịch nhận được Công văn số 98/VPĐP-HCKT ngày 04/7/2022 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc ban hành văn bản hướng dẫn thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; thủ tục hồ sơ xét công nhận hồ sơ minh chứng địa 

phương đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới các cấp độ. Qua 

nghiên cứu nội dung văn bản, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Hướng 

dẫn số 1064/HD-BVHTTDL ngày 30/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các 

cấp giai đoạn 2021-2025; các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về các tiêu chí, 

chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp, giai đoạn 2021-2025. 

Sở Du lịch hướng dẫn thực hiện Tiêu chí thuộc ngành quản lý như sau: 

1. Đối với nhóm Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

Chỉ tiêu số 13.7 “Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông 

qua Internet, mang xã hội”, Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế 

nông thôn (tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định 1563/QĐ-UBND ngày 
07/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An). Cụ thể chi tiêu để đánh giá như sau: 

+ Xây dựng chuyên mục du lịch của xã trên trang thông tin điện tử của 

UBND cấp huyện hoặc website riêng quảng bá du lịch của xã hoặc fanpage du 

lịch của xã trên mạng xã hội; 

+ Thông tin về các điểm du lịch của xã được thường xuyên cập nhật trên 

chuyên mục du lịch hoặc website du lịch của xã hoặc fanpage du lịch của xã trên 

mạng xã hội (ít nhất một lần/một tuần); 

+ Khuyến khích trên địa bàn xã có ít nhất một điểm du lịch được đề xuất 

công nhận. 

2. Đối với Tiêu chí kiểu mẫu về du lịch thuộc Bộ Tiêu chí xã NTM kiểu mẫu 

(theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An và 

Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ) 

Ngoài các Tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao cần đạt các Tiêu chí sau: 

+ Có điểm du lịch cấp tỉnh được công nhận; 

+ Có gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản nông nghiệp địa phương; 

+ Xây dựng ẩm thực tiêu biểu của địa phương; 
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+ Có mô hình du lịch nông thôn (du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái,…) đảm 

bảo các điều kiện quy định về: điều kiện kinh doanh, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật 

phục vụ khách du lịch; có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giới thiệu, 

quảng bá và cung cấp các dịch vụ cho khách du lịch; 

+ Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về du 

lịch; 

+ Ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch; 

+ Triển khai thực hiện tốt Bộ quy tắc văn minh du lịch tại điểm du lịch và 

khu vực sinh hoạt công cộng. 

3. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao 

Chỉ tiêu số 6.5 “Hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua 

ứng dụng Internet, mạng xã hội”, Tiêu chí số 6 về kinh tế (tại Phụ lục III, ban 
hành kèm theo Quyết đinh số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ). Cụ thể chi tiêu để đánh giá như sau: 

+ Xây dựng chuyên mục du lịch trên trang thông tin điện tử của UBND cấp 

huyện hoặc website riêng quảng bá du lịch của huyện hoặc fanpage du lịch của 

huyện trên mạng xã hội; 

+ Thông tin về điểm du lịch của huyện được thường xuyên cập nhật trên 

chuyên mục du lịch hoặc website du lịch của huyện hoặc fanpage du lịch của 

huyện trên mạng xã hội (ít nhất một lần/một tuần); 

+ Có xây dựng mạng lưới điểm đến du lịch nông thôn (du lịch cộng đồng, du 

lịch sinh thái,…) trên địa bàn huyện; 

+ Chuyên mục du lịch/website du lịch của huyện có kết nối với website du 

lịch của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh; 

+ Có điểm du lịch đã được công nhận; 

+ Có gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản nông nghiệp địa phương; 

+ Có 2-3 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du 

lịch và có 2 – 3 cơ sở lưu trú được thẩm định công nhận hạng sao; 

+ Có Bộ quy tắc văn minh du lịch tại điểm du lịch và khu vực sinh hoạt 

công cộng. 

4. Hồ sơ minh chứng 

+ Quyết đinh công nhận điểm du lịch cấp tỉnh (đối với mục 2 và 3);  

+ Các trang thông tin điện tử của cấp huyện hoặc website riêng của xã hoặc 

fanpage du lịch của xã có các chuyên mục, bài viết, hình ảnh,… giới thiệu, quảng 

bá về du lịch, các điểm đến du lịch trên địa bàn xã và được cập nhật một cách 

thường xuyên (đối với mục 1, 2 và 3); 

+ Các thông tin về các điểm đến du lịch trên địa bàn xã: Tài nguyên du 

lịch; Hạ tầng, dịch vụ bảo đảm phục vụ khách du lịch (gồm: giao thông, thông tin 

liên lạc; chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch; dịch vụ ăn uống, mua sắm…); điều 
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kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường được giới thiệu, cập 

nhật, quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội (đối với mục 1, 2 và 3); 

+ Các đơn vị quản lý hành nhà nước, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 

có thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động du lịch như: ứng dụng công nghệ số 

hỗ trợ khách du lịch; nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du lịch, phát triển điểm 

đến du lịch thông minh,…(đối với mục 2). 

Trên đây là ý kiến của Sở Du lịch về hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu 

chí; thủ tục hồ sơ xét công nhận hồ sơ minh chứng địa phương đạt chuẩn, hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới các cấp độ. Đề nghị Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Phó Giám đốc Sở phụ trách; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Lưu: VT, KHPTTN.  

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

Nguyễn Thị Thành An 
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