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KE HOACH
Triên khai thirc hin K hoch s 33-KHITU ngày 26/6/2017
cila Tinh ñy BInh Diro'ng Thi'c hin Ngh quyêt 08-NQ/TW
ngay 16/01/2017 cua B9 Chinh tr!ve phat trien du 11ch
tr& thành ngành kinh tê miii nh9n
so

'?

•
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Thxc hin Nghj quyt s 08-NQ/TW ngày 16/01/20 17 cüa B ChInh tr v
103/NQ-CP
phát triên du ljch tth thành ngành kinh tê müi nh9n; Nghj quyêt
ngày 06/10/20 17 cüa ChInh phü ban hành Chuang trIihhânh dng cia Chmn.h
phü thrc hin Nghi. quyêt 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cña B ChInh trig khoá
33XII ye phát triên du ljch trô thành ngành kinh tê miii nhçn; Kê hoach
08KHITU ngày 26/6/20 17 cüa Tinh ñy BInh Duang Thc hin Nghj quyêt
NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B ChInh tr;
so

so

so

so

D trin khai thirc hin K hoach s 3 3-KHITU ngày 26/6/2017 cüa Tiirih ñy
33-KH/TU); Nghi, quyêt sO 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 ciia
(Kê hoach
103/NQ-CP); U' ban nhân dan tinh ban hành "Kê
ChInh phñ (Nghj quyêt
33-KHITU ngày 26/6/2017 cña Tinh üy
hoach triên khai th?c hin Kê hoach
Thirc hin Nghj quyêt 08-NQ/TW v phát triên du ljch tr& thành ngành kinh tê
müi nhon", vi nhtng ni dung nhu sau:
so

so

so

so

I. M!JC Did, yEu CAU
1. Miic dIch
Cii th hóa các ni dung cña K hoach sé 33-KHITU ngày 26/6/2017 cia
103/NQ-CP ngày 06/10/2017 cüa ChInh phñ; xác djnh
Tinh ñy; Nghj quyêt
rô muc tiêu, nhim vç, giài pháp phát triên du 1ch cüa tinh, tp trung các nguôn
1rc xay dimg du 1ch Binh Ducmg tth thành ngành kinh tê quan tr9ng, gop phân
chuyn djch co câu kinh tê trong phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh.
so

Xác djnh nhim vi tr9ng tam d các S&, ban, nganh, da phuang và các dan
v lien quan xây dmg kê hoach thrc hiên, tang cumg sir phôi hcp, h trçY vâ tao
mci diêu kin thun Içii cho du flch BInh Duang phát triên nhanh và ben vmg
trong thi gian tói.
2. Yêu cAu
Trin khai thirc hin K hoach s 33-KWTU và Nghj quyêt so 103/NQ-CP
phãi duçic tiên hành thithng xuyên, thông qua quy hoach, dê an nhii Quy hoach
Phát triên du ljch BInh Duang den näm 2020, tam nhIn den nãm 2030; De an
Phát triên các san phâm du ljch dc thu BInh Duang den nãm 2015, dnh huóng

dn nàm 2020; E án Tuyên truyn quãng bá, xic tiên du flch tinh BInh Dung
giai doan 2013-2015, dinh hixóng den nãm 2020,... dê triên khai thrc hiên cho
phü hcp vii tIrth hInh thirc tê và diêu kin phát triên kinh tê - xã hi cña tinh.
Các nhirn vu, giài pháp trong ke hoach phái Co trpng tam, tr9ng diem darn bâo
tInh khã thi, thit thuc va hiu qua.
II. MUC TIEU
1. Mite tiêu tong quát
Di mó'i tu duy phát trin du 1ch, tao sr chuyn bin rnanh m v nhn
thiirc trong các cap, cac ngânh và nhan dan ye vj tn, vai trô cña ngành du Itch
trong phát trin kinh tê - xã hi, tii do huy ding và phát huy sir tham gia cüa các
cp, các ngành, cac doanh nghip va nhân dan, bào ton phát huy giá trj di san
van hóa, các giá trj truyên thông tot dp cüa dan tôc, huóng den phát tniên du
ljch ben vQng; báo v môi trung và thiên nhiên; bào dam an ninh quôc phông,
xây dirng du ljch BInh Dtrong tr& thành diem den an toàn, than thin, men
khách.
Tao sir dt phá v phát trin san phrn du 1ch, cht hxcmg djch v du ljch,
djnh hi.ró'ng phát triên du ljch theo humg ben vttng; tang cithng huy dng xä hi
hóa; dua du ljch tr thành ngành kinh tê quan tr9ng cüa tinh, th(ic day manh m
sir phát triên cüa cac ngành, flnh vrc khác; có si'rc cnh tranh cao trong khu virc
và quôc té.
2. Muc tiêu cii th
2.1. Huy dng các ngun 1irc, tp trung khai thác hçp 1 cac tài nguyen du
llch (thiên nhiên Va van hoá), xây dirng Du 1ch Birth Ducmg trO thânh mt trong
nh&ng diem den hap dan dê thu hñt du khách.
Phn du dn nãrn 2020 don 5.500.000 hrcit khách tang bInh quân 5%/nãm
(340.000 khách quôc tê, 5.160.000 khách ni da), doanh thu du lich dat 1.500 t'
dong (tang bInh quân 6%/nàm).
2.2. Tip tic tang cuiông quãng bá, xüc tin, giói thiu các kim, dim du
ljch, các di tIch danh thàng, các lang nghê truyên thông; ,du ljch sinh thai, van
hóa, tam 1mb - tin nguö'ng, nghi duô'ng cuôi tuân, mua sam, du Ijch MICE, du
ljch the thao cao cap dê thu hiit khách du ljch den BInh Duong.
2.3. IJ'u tiên du tu xây dirng và phát trin h tng du ljch; du tu xay dmg
các cong trInh du ljch có tr9ng tam, trQng diem de thra vào khai thác phiic vu du
khách nliu:
- Xây dimg và trin khai thtrc hin "Kb hoach Phát trin tuyn và cac san
phâm du ljch dithng sOng trên da bàn tinh Binh Ducmg den nAm 2025, dnh
huOng den nãm 2030";
- Xây dixng và trin khai thirc hin "D an Phát trin du Itch tinh Binh
Duong den nãm 2025, djnh huóng den nàm 2030" theo Chung trinh s 242

CTr/TU ngày 16/8/20 16 cia Tinh u và Quyt dnh s 3242/QD-UBND cüa U
ban nhân dan tinh;
- Xây dirng và trin khai thic hin "Dir an Dánh giá nhng ánh hu&ng cña
biên dôi khI hu den ngành du li,ch BInh Duong";
- Xây drng và trin khai thirc hin "Quy hoch chi tit t I 1/500 khu
Càng Ba Liia, phiiông Phü Thp, thành phô ThñDâu Met", dong thai du tu xay
di,rng co ha tang, Ca s& vt chat phiic vi phát triên tuyên du ljch duing song;
- Xây dirng và trin khai thirc hin "Dir an trng mói, khoanh nuôi, bào v
rirng kêt hcTp vó'i phát triên to hçip du llch, phát triên vuèn thu ban hoang dä ti
khu vuc rrng phong ho Nüi Cu và ban dào Tha La, xã Djnh Thành huyn D.0
Tiêng".
- Tip tc trin khai thrc hin các d an: "D an phát trin các san phm
dc thii duJjch BInh Duang den 2015, dinh huOng dn nám 2020" và "D an
tuyên truyên quàng bá, xüc tiên du ljch tinh BInh Di.rong giai don 2013-2015,
djnh huOng den nãm 2020";
2.4. Kiên toàn Ban Chi do phát trin Du 1ich tinE BInh Ducmg; cñng c và
kin toàn Hip hi Du ljch BInh Duong.
2.5. Phn du dn nàm 2025 dua ngành du ljch ca bàn trâ thành ngành kinh
tê quan tr9ng và den 2030 trô thành ngành kinh t quan tr9ng cUa tinE.
III. NHIM VIJ vA GL&I iiA cirn YEU
1. IJôi mói nhn thfrc v phát triên du ljch
Xây dirng ni dung, t chirc ph bin, quántrit, tuyên truyên sâu rng ni
dung cua Ngh quyêt so 08-NQ/TW, Nghi, quyêt sO 103/NQ-CP, Kê hoch so
33-KHITU và các chü tnrang, chInh sách cña Dáng, pháp iut cña Nhà nuâc ye
phát triên du ljch va các chucmg trInh, kê hoch cüa Tinh ñy, Uy ban nhân dan
tinh den các ban, ngành, dta phuong, to chi'ic Dàng, Mt trn To quôc và các co
quan, doanh nghip, cong dông tham gia trçrc tiêp hoc gián tiêp den hot dng
và phát triên du ljch là trách nhim cüa ca h thông chInh tn, các cap, các ngành
và toàn xâ hi. Nhn thirc cña xã hi ê vi trI, vai trè và tam quan tr9ng cña
ngânh du itch dôi vó'i su nghip phát triên kinh tê, van hoá, xã hi cña tinh. Xác
boa
dlnh du itch là ngành kinh tê tong hcp, có tInh lien ngành, lien vilng, xà hi
cao, cótInh nhân van sâu sac, có khâ näng dóng gop Ion vào phát triên kinh tê,
to nhiêu vic lam, chuyên djch co cu kinh tê và to dng hrc cho các ngành,
lTnh vrc khác phát triên.
Di moi mnh me tu duy, phát trin du itch theo quy lust kinh t th
truO'ng, báo dam nhât quán tir quan diem, mic tieu, chuang trInh hành dng
và có co chê, chInh sách dt phá, dáp ing yêu câu phát triên du ljch trO thành
ngành kinh tê quan tr9ng cua tinh.
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Tang cung cong tao tuyên truyn, vn dng bang nhiêu hInh thrc nhu cáo
Rip tp hun, bi duôg, hi nghj, hi tháo, các chuong trInh ye du ljch trOn Dài
Phát thanh và Truyên hInh Binh Dumig, Báo BInh Du'mg, trang thông tin din
tir ciiia dia phuong và tuyên truyên cô dng trrc quan nhu' pano, t? roi, tp gap,
bin quâng cáo, khu hiu,... nhrn nâng cao thñc cña nguii dan, doanh
nghip và cong dông trong vic xây drng, báo v hInh ánh, rnOi trung du flch,
gop phan phát triên du 1ich theo huâng ben vüng, không ngmg nâng cao uy tin
và thu'o'ng hiu du ljch BInh Ducmg.
2. Nâng cao chat lu'çrng san phm du ljch, hInh thành mt s6 san phãm
du Ijch dc thi dê phát triên ben vfi'ng
Tip tic trin khai D an Phát trin cáo san phm du ljch dc thu BInh
Duong den nãm 2015, dinh hu'óng den nàm 2020, trong do uu tiên phát triOn cáo
san phm dch vii có chat lucmg cao, nâng cao chat hrcmg các san phâm du ljch
dê phiicvi du khách ti các khu, diem du ljch trên dja bàn tinh; tp...trungithai
thác và phát triên san phâm nhir: du ljch sinh thai vtthn, du ljch yen song, ,du Uch
van hoá - tam linh tin nguo'ng, khai thác san phâm lang nghê truyên thông, du
ljch cong dong; gàn kêt hot dng Bâo tang tinh, hoat dng báo ton và phát huy
giá trj các di san van hóa; nâng cao chat h.rcing các mon an dc tnmg cña tinh die
phiic vi du khách nhis banE beo bI M Lien, mãng ciit Lái Thiêu, gà nuo'ng sâu
riêng, gOi màng cçtt; phát triên các loai hinh du ljch nghi diiO'ng, du ljch kêt hçTp
khám chira bnh. . .nhãm da dng hoá cáo san phâm du ljch die thu hut Ichách den
BInh Ducmg.
3. Tip tic b sung, hoãn thin co' ch& chInh sách phát trin du Ijch
Tip tiic xây drng chInh sách cho phñ h9p d th(ic dy phát trin du ljch tri
thành ngành kinh tê quan trpng cüa tinh; xây dipig, ban hànE chInE sách khuyên
khIch phát triên du ljch nhu: chInh sách iru dãi, thu hñt dâu tu phát triên h tang
die khai thác tiêm nãng, the rnanh ye du 1ch, nâng cao chat hrcing san phâm du
ljch, cOng tác xiic tiên, quàng bá du ljch,...
Dy mnh xã hôi hóa trong linh vrc du ljch, nhà nuO'c có chInh sách to
diêu kin thuân lçii die thu hit cáo doanh nghip dâu tu phát triên du lich nhu:
don giân hóa ye thñ tue hành chInh, thu tiic dat diai, thu tic xây drng,. . .Uu tiên
bô tn von cho cong tao triên khai thirc hin quy hoach, kê hoch, die an, cong tác
dâo to phát triên nguôn nhân Iirc du ljch, nghiên, cru thl trung va xuc tiên
quàng bá du lich, tirng buó'c hInh thành qu phát tniên du ljch die h trçl Cong tác
diào tao, quâng bá, xt'ic tiên du ljch, phát triên cáo dr an du ljch.
4. Du ttr phat triên kt cu h tang, co' s& vt chat phi,ic viii du ljch
U'u tiên ngun Irc thich hçp d diu tu phát trin h tng giao thông kt ni
cáo khu, diem du ljch; dâu tu h tang 1c thut dong bô (dién, nzthc, bäi do Xe,
phu'cmg tin trung chuyên, nhâ vç sinh dQt chuân, rnc?ng viên thOng, ca'c trçun
dIrng nghi chán phyc vy du kha'ch).
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Tang cithng huy dng các nguèn lire xä hi d du tu phát trin h thng co
sô'vt chat k thut ngành du lch theo huóng phát triên ben vüng gàn vói phát
triên kinh tê - xà hi; khuyên khIch các nhà dâu tu trong và ngoâi nuóe du tu
cac khu, diem du ljch, khu djch vu phüc hop, khu vui choi giãi trI, các khách sn
có chat luang cao dat tiêu chuân tir 3 sao tr& len; hInh thành khu cho. dêm, phô
di b
rnt so huyn, th xã, thành phô có diêu kin, phát triên các co' so kinh
doanh djch vu an uông, mua sam, the thao, vui choi giãi trI, chäm soc sOc khOe
dt chuân phcic vi khách du lch; da dng hoá các san phârn du ljch dê thu h'.it
du khách den BInh Duo'ng.
Day minh các hoat dng van hoá, the thao trong phát triên du ljch, xây
dimg mô hinh phát triên kinh té nông nghip chat luçmg cao gãn vOi du lch và
xây dirng nông thôn mOi nhãm giOi thiu quàng bá san phâm nông nghip tnrc
tiêp den vOl du khách. Tiêp tVc dâu tu hoàn thin dê dua vào khai thác cáccông
trinh di tIch 1ch sO cap quôc gia trên dja bàn. Dan tu' xây dirng các bêndô; nhà
ch dat chat luqng dê phát triên tuyên và các san phâm du ljch du'ô'ng song trén
dia bàn tinh.
5. Tang ctrô'ng hot dng xiIc tin, quãng bá du ljch
Tip tue trin khai thuc hin D an Tuyên truyn quáng bá, xOc tin du ljch
tinE BInE Du'img giai doan 2013-2015, djnh hithng den nàm 2020; tang ci.r?mg
thuc hin chO tnro'ng xà hi hoá trong quáng bá, xi'ic tiên du ljch trong rnthc,
tirng buOc quàng bá xOc tiên ra nuó'c ngoài, dc bit là các nuOc trong khôi
ASEAN. Hot dng tuyên truyên, quâng bá xi1c tiên du ljch phãi dam bão tInb
dng bô, thng nht, giO'i thiêu các tiêm nàng, the rnnh ye tài nguyen du ljch
thiên nhiên, tài nguyen du ljch van hoá, các san phâm du ljch dc thü, hap dan
d thu hOt du khách diên BInh Duong; chO tr9ng kêt hop nghiên cOu thi, tnthng,
phát trin san phm du ljch mOi gn vó'i các hoat dng xOc tiên, quãng bá du
lich.
Xây dcrng va phát trin thuong hiu du ljch gn vOi hInh ánh con nguOi
BInh Ducmg than thin men khách; day manh lien ket, hop tác vó'i các tinh,
thànhtrên câ nuOc dê thu hut du khách den BInh Duong, trên Co. SG dO phát buy
các tiêm nãng the manh ye du 1i,ch dê khai thác tot các nguôn lrc phát trien du
lich BInh Ducmg trO thành ngành kinh te quan tr9ng cOa tinh.
Tang cung quàng bá du ljch trên Dài Phát tha.nh và Truyn hInh tinE, Dài
Truyên hlnh Vit Nam và khu vrc, các an phâm báo chI trong nuOc, bàn do du
ljch, phim tu 1iu ye du Ijch BInh Dirong... tuyên truyn thông qua internet, các
trang mng xã hi (Facebook, Zalo, Viber...).
To chu'c cac hôi thao, hôi nghi chuyên dê, cac six hen, hOi cho' ye du lich
kCt hop quãng bá eác san phm du lich ye du ljch y tê... trong nuOc và quôc te.
Hoat dng tuyen truyn, quáng bá xOc tin du ljch phâi gn vó'i xây dirng
thành phô thông minE, tiên tOi t'mg diing tiên b khoa h9c cong ngh vào phát
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trin, quáng bá hInh ành du lich nhLr cong nghê GIS, cong ngh thirc tê àü (VR),
cong ngh thirc t áo tang cung (AR), cOng ngh thrc tê áo hon hcp (MR),
cOng ngh 3D, 4D, SD, cOng ngh cam biên và nh.n dng...
6. To môi trtthng thun lçri cho doanh nghip và cong dOng dan Cu.
phát trin du 1ch
D.y rnanh cái each thf tue hành chInE, to mOi trumg thun igi cho doanh
nghip trong du tu hot dng kinh doanh du ljch. Tiêp tiic thrc hin câi each
thñ tic hành chinh trong cap Giây phép hot dng kinh doanh djch v hT hành
nôi dia, cp the huóng dn viên du lch (nOi dja và quôc tê); cap biên hiêu dat
tiêu chun phic vçt khách du Itch, Cong nhn hng ca s luu trñ du lch theo
thm quyn; h trçl hung dn Va cung cap thông tin cho doanh nghip.
Co chInh sách h trç phát trin du Ijch sinh thai vun, du ljch cong ding
tao diu kiên thuân lçii dê cong dOng dan cu tham gia kinh doanh du lich và
huó'ng igi tir du lch. Khuyên khIch Va to diêu kin thun Igi cho các doanh
nghip dOi mo'i, sang tao, da dng hoá các loai hInh dch vi, các san phâm du
ljch phü hçip dê phiic vu du khách.
7. Dào to, phát trin và nâng cao chat hr9'ng ngun nhãn h'c du ljch
Xac dnh ngun nhân lre là yu t quan tr9ng trong hoat dng phát trin du
lch, can có chInh sách dào tto phát triên nguôn nhân l?c chat lucmg cao; lao
dng là ngui dan dja phuang phiic vii phát triên du ljch cong dOng, gop phân
tao vic lam trong khu vrc nOng nghip nông thôn.
Nâng cao cht hrcing nguèn nhân hrc cá v cOng tác quán l nhà niró'c, quân
tn doanh nghip vâ lao dng nghê du ljch. Chiii tr9ng nâng cao k nãng nghê,
ngoai ngU' va dio dirc nghe nghip cho di ngü lao dng trong ngành du lch;
day math lien kêt trong cOng tác diào tao nguôn nhân lirc nhãm m rng quy mô,
da dang boa cac hInh thi.'ic dào tao; quan tam cong tác dào tao và dào tao lai
nguôn nhân lirc du ljch; khuyên khIch cac doanh nghip tçr dâo tao tai ch nhm
dáp trng thu cau nguôn nhân 1irc phiic vu.
8. Tng curng hiu hrc, hiu qua quail 1' nhà ntthc v du ljch
Kiên toàn b may quàn 1 nhà nithc v du ljch tü tinh dn các huyên, thj xà,
thành phô theo huOng tinE g9n, dOng b, chuyên nghip, hiu lirrc và hiêu qua,
dáp ing yêu câu quãn l du 1ch ciia ngânh. Phát huy tot vai trô c'a Ban Chi dao
Phát triên du lch cüa tinE; tang cuông hiu qua hoat dng cña Hip hi Du ljch
Binh Duo'ng dam báo câu nOi giU'a doanh nghip kinh doanh du lch vdd các ca
quan quân I rthà nuó'c.
Quãn 1 tt các ngun tài nguyen du ljch (thiën nhiên và van hoá), mOi
tmông earth quan, các di san van hoá dã dugc xêp hang (cap quOc gia, cp tinE);
tang cu6ng cOng the kiêm tra, xfr l nghiêm các truông hgp vi pham xâm hai dn
các tâi nguyen mOi truong và canE quan du ljch.
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Tiêp tic day rnanh cong tác thanh tra, kiêrn tra chuyên ngành và lien ngânh
ye chat lucmg các djch vii phuc vii du khách tai các khu, diem du ljch, các co s
liru tni du Itch, cac doanh nghip kinh doarth 1 hành, các nIà hang, quán an
phiic v du khách; xir 1 nghiêm các hành vi vi phm trong hoat dng kinh
doanh; tao dieu kin thun Ii cho doanh nghip và cong dông dan cu trong phát
triên du lich.
Dam bâo an ninh trt tu, an toàn cho du khách, an toàn v sinE thuc phm,
v sinhmOi tru&ng, xây drng rnOi truèng xanh - sach - dçp và van minh tai cac
khu, diem du ljch. Kp thi ngãn chan, xtr 1 cac don vj, cá nhân kinh doanh djch
vi lmg xr thiêu van minh lich su dôi vói du khách tharn quan, mua sam,... Thuc
hin hiu qua Quy chê phéi hçp cOng tác bào v an ninh qUÔC gia và bào dam
trât tu, an toàn xã hii trong linh vrc van hoá, gia dInh, the thao và du Ijch trên
dja bàn tinh Bmnh Duang.
IH. KINH PHI TIIIU'C HTN
Kinli phi thirc hin tir ngun ngân sách nhà nuc cp và huy dng các
nguôn xã hi hóa cfia các thânh phân kinh tê.
IV. TO CHTIrC THIXC HIEN
1. So' Van hoá, Th thao và Du Ijch
Chñ trI, phi hap VOiCáC S, ban, ngành va TiJy ban nhân dan các huyn, thj
xã, thành phô tham muu Uy ban nhân dan tinh triên khai thxc hin có hiu qua
kê hoach nay. HuOng dn các to chñc, dan vj, cá nhân kinh doanh djch v du
1ch trên dja bàn tinh thc hin tOt các ni dung có lien quan trong kê hoach.
Triên khai, thc hin cong tác tuyên truyên, quâng ha, xiic tiên du lich; cong tác
dào tao phát triên nguOn nhân lc ye du ljch,...
Tip tçic trin khai và thrc hin có hiu qua các vAn bàn quy pham pháp
1ut, quy hoach, dê an, di.r an, kê hoach,... lien quan den hoat ding phát triên du
lich trên dia bàn tinh.
Chju trách nhim theo dOi, dOn dc các So, ngânh, U' ban nhân dan các
huyn, thj xã, thành phô triên khai thrc hin Kê hoach nay theo sr phân cong
cüa U ban nhân dan tinh; djnh k' hang nAm báo cáo U' ban nhân dan tinh và
B Van hoá, The thao và Du lich.
2. So' Tài chInh
Tham muu U' ban nhan dan tinh b trI kinh phi d trin khai thirc hin
Kê hoach nay.
3. Các So', ban, ngành, UBNID các huyn, thj xã, thành ph
Chü dng xây dmg k hoach Va ph& hap S& Van hóa, Th thao vã Du ljch,
vci các dan vj lien quan to chirc triên khai cac ni dung dugc phân cong thuc
chirc nang nhim v cña mInh.
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Di vó'i rthng vn d cp bach cn trin khai ngay d t?o dt phá cho du
1ch phát trin nhmg chua có van bàn quy djnh hoc có quy djnh khác thI ch
dng nghiên cü'u báo cáo dê xuãt U' ban nhân dan tinh xern xét cho thrc hin
thI diem trong phrn vi thâm quyên cña tinh.
Cuc thu tinh theo chiirc nàng, nhiêrn vi duo'c giao chü dTng nghiên ci'ru, dé
xut chInh sách phi hcTp ye thuê sir diving dat và tiên thuë dat dôi vó'i các dr an
dâu tu khu du lich, diem du 1ch trên dia bàn tinh.
4. Ban Tuyên Giáo Tinh ñy, lily ban M.t trn T quc Vit Nam tinh và các
to ch(rc doân the chInh tn - xã hôi tinh tang cuông cong tác tuyên truyên, giáo
diic, van dng can bô, doân viên, hi viên và nhân dan trong tinE thirc hin các
nhiêm vu có lien quan nhàm phát huy sirc manE dê triên khai thirc hin các
nhim vi phát trin du ljch.
5. Dài Phát thanh và Truyn hInh BInE Ducmg, Báo Binh Duong xây dung
chuyên trang, chuyên mic, chuyên dê gió'ithiêu, quáng bá ye hIn}i ánh du ljch
BInhDismig.
6. Cong an tinh, Bô Clii huy Quãn s tinh
- COng an tirih: Xây dimg k hoach dam bâo an ninh trt tir, an toàn cho du
khách den BInh Duang tham quan; thu dng phOng ngra và kiên quyêt dâu
tranh, xi.r 1 nghiêm các hành vi xârn hi den tInE mang và tài san khách du Itch.
Triên khai các bin pháp báo dam an ninh, an toàn cho khách du ljch den tham
quan tai cáckhu, diem du 1ch, các di san van hoá trên da bàn; thirc hin hiu
qua Quy chê phôi hcip cong tác báo v an ninh quôc gia và bâo dam trât tir, an
toàn xã hôi trong lThh vrc van hoá, gia dinh, the thao và du ljch trén dja bàn tinh.
- B Chi huy Quân su tinh: Chfi tn, phi hcip vó'i các S, ngành, dja
phuang triên khai thirc hin kêt hcp dam báo quôc phông an ninE gàn vo'i phát
triên du ljch; ho trç qun 1, trt1ng tu, ton tao các di tichljch sfr each mang trên
dia bàn tinh dê phuc vu phát triên du ljch;phoi hqp to chi.'.rc hoat dng du ljch ye
nguôn, thàm Iai chiên tru'è'ng xua,...
7. Hip hi Du llch BInh Diro'ng
Huy dng cac thành viên trong Hip hi tIch circ tham gia tuyên truyn
quáng bá, xt1c tiên các san phâm du ljch dc thñ cüa tinh nói chung Va ci.ia dan
vi nói riêng trên các phuang tin thông tin truyên thông. Vn ding các dan vj
kinh doanh khu, diem du ljch tIch crc tharn gia các sir kin du ljch nhix hôi cho triên lam, hôi nghi, hôi tháo ye du ljch dê quáng bá, gió'i thiu các san phâm,
hInh ánh du ljch BInh Diio'ng den du khách trong nuc và khách quOc tê, nht là
cac khu, diem du lich có san phâm du ljch mó'i, hap dan dê thu hut du khách.
Hixóng dan, vn dng các t ch(rc, cá nhânkinE doanh djch vii du lich thuc
hin vic niêm yet giá, ban dñng giá dã niêm yet, dam bào v sinh an toàn thirc
phâm, v sinh môi trwmg, dam báo an ninh trât tir, an toàn cho du khách, irng
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xfr van rninh ljch su; phi hGp h trcl doanh nghip lien kt hmnh thành cáo tour,
tuyên, cáo chuôi cung img san phârn du lch dé phyc vi du khách.
Tãngcuông lien kt vôi các dcm vi lU' hânh cña cáo tinhlthành nhm khai
thác cáo tiëm náng du 1ch ciia tinh, nhãt là dja bàn có san phâm du lich d.c thü,
san phâm du lich moi hap dn de thu hut nhiêu du khách trong nuó'c và khách
quôc tê den tham quan, vui choi giái trI, an uông, nghi du'Oig trong thôi gian tói.
Trên day là K hoach trin khai thirc hiên K hoach s 33-KHITU cüa TiIIh
ny và Nghi quyêt 103/NQ-CP cña ChInh phñ ye trin khai thirc hin Nghj quyêt
so 08-NQ/TW. U' ban nhân dan tinh yêu câu Thu tnthng các Sô, ngành; Chü
tch US' ban nhân dan cáo huyn, thj xâ, thânh phô và các dan vj kinh doanh du
ljch trên dja bàn tinh to chñc triên khai thrc hin có hiu qua Kê hoch nay.
Trong qua trInh triên khai thirc hin, nêu khó khãn, vtthng mac có van bàn giri
S& Van hoá, The thao và Du lich tong hcTp, tham muii dê xuât U5' ban nhân dan
tinh xemxétdiêu chinE, bO sung cho phfi hçrp./.
Noi ,zhân:
- TT.TU, 'lTHDND tinh;
- CT, PCT UBND tinh;
- Các só ban, ngánh cfia tinh;
- UBND các huyn, thi xa, thânh phô;
- LDVP, Tñng, TH;
-Liiu: VT.

TM.UY BAN MIAN DAN
KT.CI]TT TICH
PHO CHU TICH

Dng Minh Hung

9

DANI-I MUC CAC NHh1M \TJ TRQNG TAM
(Ban hành ithin theo Ké hoach so 5? 22 /K[J-UBND, ngày 27/ /i/2/2O] 7 cz,a UBND tz'nh)
I. DOI MO! NHAN THTJ'C YE PIJIAT' TRIEN DU LICH

TT

NQI DUNG

Do'n vi chü trI

Do'n vi phôi hQ'p

Thôi gian 1:hii'c
Gui chü
hiên/hoàn
thành

SO' VHTTDL, Thông tin & Truyn
P1i biên, quán triêt, tuyên truyên sâu rng ni
dung Nghi. quyêt 08-NQ/TW, các chü trao'ng, cniith Ban Tuyën giáo thông; Dài PT&TJ:I, Báo Binh
Du'ang, TJBND các huyn, thj xã, Tr närn 2018
1 sdch, pháp 1ut v du ljch dn các cp üy Ddng, sO', ban,
Tinh'
thank ph (TJBND cp huyn) vâ
ngành, dja phumig, Mttrn T quôc, to cthTrc chInh tr
các co quan, dan vi lien quan
xã hi, doanh nghip và các tang lop nhân dan.

II. NANG CAO CHAT LIXQ'NG SAN P1-lAM DU LId, H!NH THANH CAC SAN PHAM DU LICI-I DAC THU E piiAi
NBENVUNG
Tiëp 1C trin khai Quy hoich phát trin du 1ioh 1lnhi
Duang den nãrn 2020, tarn nhln den närn 2030 và
1 Phát trin các san phârn du 1ch dC. thu Binh, Duang den
nàrn 2015, dinh hu'O'ng den närn 2020.

SO' VHTTDL

UBND cp huyn; Các dan vj
kinh doanh du lich trCn dia bàn
tinh.

Närn 2018

Thain miru xây dirng D an Phát trin du lch tinh
2 BInh Duung den närn 2025, djnh huó'ng dn närn 2030

SO' VHTTDL

Dan vi tu vn; các SO', ngành
lien quan, UBND cap huyn

Nãrn 2018-2019

Tharn rnuu KC hoach phát triCn tuydn và các san
3 phirn du ljch duàng song trCn dia bàn tinh Binh Du'ang
dCn nãm 2025 dnh hu'àng den näm 2030

SO' VHTTDL

Các SO', nganh lien quan, UBND

Näni 2019-2020

Tharn nmu. xày cIrng "Dr an dánh giá nhü'ng ánh
.
4 lurong cua bien doi kill hiu den nganll du Itch tinh Bmli
Duong

So' VT-IT FDL

Tharn muu ban liñnh Quy& drth ye chInh sách thu
hut dâu tu phat tuOn hat2ng du lich, nang CdO chat luong
san pham du lich va cong tac xuc tien quang ba clu Itch
trOn dia bàn tinh.

So VHTTDL

Cac So, nganh lien quan, UBN])
Nänl 2010-2021
cap huyn

SO' VJ.-ITTDL

UBND cap huyn; các don v
kinh cloanh dli lich irOn dia bàn
tinh

Tip tiic khai thác cEic san phtm dli ljch sinh thai
6 vun, du lich veil song, du 1ch van hoa tarn linh, tIn
ngu'ii'ng, san pharn lang ngliO thu cong truyOn thông,...

.
Don vi tu van, Cac So', nganh
.
lien quail, UBND cai huyen

Nani 2020

I-Ing nüm

1111. TIEP TIJC BO SUNG, HOAN ThEN Co. CHE CHINH SACH PILT TRIEN DTJ LICH
Tham miru de xuât UBNID tinh vC co chê chinh
sách khuyCn khIch thu hit du t phi trin du 1ch trOn
dia ban tinhi;

- SO' VI-ITTDL

-S& K hoch à Du tu', SO
Cong thu:o'ng; UBND cp Irnyn

- I-Is tr' dOn dôc các nhà dâu hr dày nhanh tin dO
Nãrn 2021-2022
- S I( hoach va
dãu tu' dôi vi các dr an du 1c1l d dupe UBND tiii1
Dau trr
quyet dinh chü trro1ig dâu tu'; Giy chüng nhn dIu
-So VT-IT fDL, So Cong thuong;
tu'/Giay chñng nhn däng 1 dâu tu; râ soát và kiOn
UB
cap hun
quyOt thu hOi các dr an ldlOng có khà nãng trin !ai.
Uu lien bo tn vOn và có co chOtài chInh cho cOng
,
SoKe hoach Va
Lie xay clung quy hoach, clao lao nguôn nhdn luc du lich,
Dau hr; So Tai
2
xüc liOn c1uàng ha dli 1c1i vi xây drng d an thu ht các
chinli
nguôn inc dâu tu cho phát triIl du lich

So W-JTTDL, So Tai nguyCn &
Thea chi lieu ke
MOi trurng, S Xây ding;
1lOCh hang nãrn
UBND cp Iluyn

2

- Nghiên cüu, dé xuât chInh sách phi h9p ye time sü - Cue t1 •tjii - So Tài chInh, So Tài nguyen và
Môi Tru'àng, S& -ITTDL;
clung dat và tiCn thuC dat dOi vol các d an dâu tu 1dm,
ND cap huyn.
diCm clu lch trCn da bàn tinh;
C11) - S6 Tài nguyen và Môi TrLrOng,
- Xây dmg k hoch sO ding qu dt d du tu pliát
huyen
S VHTTDL.
triOn clu lich.
Ban hành QuyCt djith Quy dnh quán 1 khu,
clu hch trcn da ban tmh Binh Durnig.
- 1 ham dinh, truth UBND tinh phe duyt cac d.i an
dâu tu phát triOn các ichu clu lich, diem du lich, Ichu nghi
dung,... trOn dia bàn tinh.
tinh phO duyt Quy hoach
- Thm djith, trinh
xây dung các 1dm du lich, diem du lich, khu nghi
ducng,... trOn dja bàn tinh

-ITTDL

Các S, ngành liOn quan,
cap huyn

ND

FIng närn

Nãm 2018

SóKOhoachvà
D tu'
S& VHTTDL, UBND cap huyn

I-Tang nm

Sà Xây di'ng

PHAT TRIEN I-IA TNG, Co. so VT CI-LAT PHIJC VJ flU L!CH
Roan chinh Quy hoch chi tit t ! 1/500 khu Cãng
I Ba La d phic vu phát trin du lich tuyn du lich
duàng song trong tlii gian ti
Huy dng các ngun tài trcY cOa các to chOc trong
nuc vã quôc tO d thc hin cãc dr an lii b, ton tao,
2 bàn ton các di san vn hOa, cãith quan mOi tru&ng
vi phát triOn du 1ch.

S

-ITTDL

Vin Quy hoch Phát trin Do th
BInh Duang; Các S, ngànT lien
ND TP. Thi Dâu Met,
quan,
thi xà Thuân An.

VIITTDL

S Kê hoch và Dâu r, UBND
cp huyOn

N'

201

Hang nam

- Dâu tu phi iriên hi tang giao thông kêt nôi các khu,
dim du heir xay dung các niaà chO, ben do dat chat
1ung de pháttriCn du lich du'Ong sOng, du Ijch sinh thai
VU00

3

T fDN1T\

cap
1iyCn

- JL'1JJ

-Nam 201 2 2
Các S, ngành Ca lien quan

tu xOy dung h thông bOn cOng trCn cOc tuyCn
song phic vi phOt triCn tuyCn clu Ich duOng song

oao thong

Da dang baa cOc sOn phOm du Ijch; nOrlg cao chat
!uong clich vu du hch, hinh thanh ithu vui choi giai tu
hien thu de phuc vu Rhach du lich, keo dai thoi gian hun
trO vO tOng chi tiCu côa khOch du lch.

VI-1T DL

- Don

-NOm 2020-2030

So Ke hoach Va DOu tu, So Cong
ihuong,; (aic don vi co lien quan

2020 - 2025

Co phuang an xOy dr.ng khu mua sOrn, trung tOrn
thu'ong rnai, cho dCm, phô di bô, phOt triCn nhà hOng On
5
..
uon dat chuan de phtc vu khach du lich tren dia
ban So Cong lhu'ong So Vi-IITDL, UBND cap huyen
tinJi::

2018-2020

KCu g9i cOc nhO di'iu tu xOy dmg khOch s.n CO S0 K hoach và S6 VI-ITTDL, Sâ TOi nguyCn vO
chitt iucrng cao, d?t tiCu chuOn tü 3-5 sao
Dâu hr
Môi trung, UBND cp huyên

2018 2020
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Xay dmigva tuen khai du an phat irien
qua dac san gan vw clu lich sinh thai

VUUfl

cay an

Sâ NOng nghiCo
va Phat tuCn
nong thon

So VI-ITTDL, UBND cap huyCn

20 18-2022

V. TANG CU'O'NG HOIT BONG XUC TIEN, QUANG BA DU LICH
1

Tiêp tue trin khai thrc hin D an TuyCn truyn S VOn hóa, Th

UBND

cap

huyén

2018-2020
4

quàng bã, xic tin du 1ch giai don 2013-2015, dinli thao và Du1ch
huó'ng dOn nãm 2020
Tang cu6ng tham gia các hi chc tuyOn truyOn S Van hóa, ThO
2 quàng bá hinh ánh du ljch Binh Durng trong nuc và thao và Du lich
quôctê
—

Xây drng chuyOn dO, chuyOn muc, tin, bài giói
thiêu vO hInh ài±, con ngu:Oi, danh lam thang cành, di
Sâ Van hóa, Th
tIch lich s van hoa, cong trInh kin tic ngh thut c,
thao và Du 1ch
lang ngh thuyOn thong, khu, dirn du flch trOn da bàn
tinh dO tuyOn tmyêri quáng bá, xñc tiên du 1ch dOn vài
du khách trong và ngoài nuóc.

Tang cu'ng rng dung tin b khoa hpc cong ngh So IUoa 1oc
Cong ngh
4 vào phát trin, quàng bá hInh ãnli du lich, gãn vi xây
ding thành phô thông rninh.
T chrc nghiOn ciru xuât bàn các an phârn: tip gap,
sách crn nang du lich, qua hxu niêrn, bang dTa, tranh
Onh, phim quàng bá du ljch,... tuyOn truyn gii thiêu du
Iich BInh Duo'ng.

S

-ITTDL

Fiip hi Du lich BD,

Hang narn

các don vi kinh doanh du lich

So Thông tin và Truyên thông,
Dài Phát thanh Va Truyn hlnh
Blnh Duong, Báo Blnh Duong,
Cong thông tin din tü tinh

Ing nãrn

S Thông tin Va Truyën thông,
SO -ITTDL, các dun vi kinh
doanh du lich

Hang näm

Hicp hi Du lich BD, các dun vi
kinh doanh du lich

ThuOng xuyOn

VI. TiO MOI TRU'ONG THUiN LQI CITO DOANH NGHI1P VA CQNG TONG PI-IAT TRIEN DTJ LJCH
TiOp tiic nghiên cru cài cách thu tiic hành chInh
trong cap Giây phép hoat dng kinh doarih dc1i vi1 itt
1 hành ni dia, cong nhn htng sao cãc co s& iuu trü du
lch, cap the huàng dn viOn (ni dja và quOc tO), h trg
huong dan và cung cap thông tin cho doanh nghip.

S VI-ITTDL

Các to chñc, cá nhân hot dong
kinh doanli du lich trOn dia bàn
tinh

Hang närn

S

Khuyén khIch doanh nghiêp cioj mOi, sang t?O, cia
2 cing bOa các 1oii hInh, san phârn clu ljch; chü trQng bão SO Ijoa 1oc
Cong nghO
ye quyn s httu trI tu cho các doanh nghip clu ijch
3

Thng cu0ng, to diêti kin cho các LO chrc Xd hoi
nghO nghiOp phát huy t& vai trO trong phát trin du ljch

SO VI-ITTDL

SO VJ-ITTDL, SO'K hoach va
Dâu tu; UBND cap huyên; các
don vi kinh doanh du lich

I-Tang nam

các dun vi kinh d.oanh du lich
trOn dja hOn tirth

I-Ing nãm

vii. PHAT efiEN VA NANG CÁO CHAT L[J'O1\G NGUON NHAN LTIC DU LICH
To chc các lop dOo t?o, bi du'ong kin thrc, trinh
do chuyOn môn, nghiêp vu cho di ngO quOn i va nhOn
viOn phuc vu Lai cOc khOch san, nhO nghi frOn dja bOn Các tru6ng dOo
tinh. chu cac nba. vuun co kha nang phat trien cm lich tçio nghe du 1ch
sinh thai vLrOu nhu vu6n cay On trOi LOi ThiOu, buO'i
Bach Ding,..
2

ChiOu sinh cOc khóa dOo tio chuyên ngOnh vO clu Sr GiOo Dic vO
lich cho cOc hoc sinh, sinh viên trong vO ngoOi tinh

1

So VHTTDL

DOo tçio

COc trung Eai hoc, cao dãng
trOn clia bàn tinh

SO Ni vii

Sà VHTTDL; UBND cap huyn

I-Tang narn

à

N7am

Ci'r CBCC,VC dang lam viêc tii cOc co quan quOn
nba iurc v du lich, CBCC theo clOi du lich dia

3 phuong, CBCC tham gia xOy dii'ng vO triOn khai các dir
On liOn quan dOn ITnh virc du ljch tham gia cOc lap bOi
duong, tp huOn vO du ljch

I-Iing nOm

T

chñc các lOp bi dung ngoai ngu, tmOc h& là
tiêng Anh Va dao tao, dao tao lai chuyên mOn nghiOp vu Su Giao duc dao
So VT-IT fDL, cac lruung dao tao
vO du 1ch cho di ngO quOn l, lao dng lam vic ti cOc
tto
vO các dun v cO liOn quail
dun vi kinh doanh du lich

I} ang narn

6

I. NANG CAO NANG LIXC, I-IIJTJ QUA QTJAN L NI-IA NIXOC yE DU LId
Tip tuc dy manh cong tác thanh tra, kiêm tra
chuyên ngània và lien ngành ye thirc hin các quy dnh
1 cfia nhà nuc trong hott cing du 1ch tii các doanh
nghip du 1ch, khách san, nhà hang, Rhu, dirn du ljch;
xü' l' nghi Cm các trung hcip vi phtm.

S0 VFITTDL

Các so, ngành, doi vi có lien
quan; IJBND các huyn, th xi,
thàrih phO

Xdy drng k hotch dam bàn an ninh trt tir, an
toàn cho clu khách den BIrth Duung tham qua.n; thiTc
S VT-ITTDL, Doanh nghip du
hiCn hiCu qua Quy ch phi holD cong tác bàn v an
2 ninh quc gia và bàn darn trt tr, an toàn xã hi trong Cong an tinh
ljch và các dmi vj lien quan
rc vn hoá, gia dmnh, th thao và du 1ch trCn dia
1ii
bàn tinh.
Tridn khai th'c hin kët hp darn bàn quôc phOng an
ninh gn vci phát trin du lich; ho trçr quãn 1, trfing tu, Bô ii imy quân s VHTTDL, cac s, ngành, don
vi có lien quan; UBND các
3 ton tao các di tIch lich sU' trCn dia bàn tinh de phuc v
six tinh
huyn, thi xã,
phát trn du lich; phi hçp t chirc hoat dng du lich ye
nguôn, thãrn 1i chiên tnthng xua,...
Tang crràng cong tdc phOng chong dch bénli, darn
bào vC sinh rnOi tnr6ng, ye sinh an toàn thuc phârn tii
các khu, dirn du ljch và doanh ngbip kinh doanli dich
vu du lich trên dia bàn tin1
Tang cuOng kiêm tra, kiêrn soát ô nhiCrn rnOi
5 tru'àng và v sinh rnôi trung trong các 1dm, dirn du
lich trCn dia bàn tinh.

I-Iing nãm

I-1ng näm

i-thng näm

S6 VHTTDL, các sy, ngành, dun
vi co lien quan; UBND các
huyçn, thj xã, thành ph

I-Tang närn

S Tài nguyen SO' VHTTDL, IJBND các huyn,
thi xã, thành ph
Môi tru•àng

Hang nàrn

Sâ Y t

