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a) Trong vùng định hướng phát triển du lịch cộng đồng theo Chương trình hành
động số 22-Ctr/TU ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Bến Tre thực hiện Nghị
quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
b) Có nhu cầu được hỗ trợ, đáp ứng các tiêu chí cụ thể của từng nội dung hỗ trợ
trong quy định tại Nghị quyết này.
c) Có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
d) Có cam kết thực hiện ít nhất 05 (năm) năm trở lên kể từ thời điểm nhận được
kinh phí hỗ trợ.
2. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, mức
hỗ trợ và kết quả thực hiện.
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
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 khi đảm bảo các điều kiện
theo quy định tại Nghị quyết này.
Điều 3. Chính sách hỗ trợ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
(Homestay)
1. Điều kiện hỗ trợ:
a) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan chức năng đáp ứng đủ điều kiện tối
thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch đối với nhà ở có
phòng cho khách du lịch thuê (homestay)
b) Có quy mô đón, phục vụ từ 10 khách trở lên (tương đương 10 giường đơn).
2. Nội dung hỗ trợ: Mua sắm trang thiết bị, tiện nghi (khu vực lưu trú, khu vực
vệ sinh, tắm, khu vực sinh hoạt chung, khu vực ăn uống).
3. Mức hỗ trợ tối đa:
- Cơ sở có quy mô đón, phục vụ từ 10 đến dưới 30 khách/ngày: 40 triệu
đồng/hộ.
- Cơ sở có quy mô đón, phục vụ từ 30 khách trở lên/ngày: 50 triệu đồng/hộ.
Điều 4. Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch
1. Điều kiện hỗ trợ:
a) Có nhà vệ sinh công cộng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.
b) Được công nhận là khu du lịch, điểm du lịch.

