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Số:  1055 /SVHTTDL-DL 
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phát 

triển bền vững doanh nghiệp khu vực kinh 

tế tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

 

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 10 năm 2019    

                                  Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

         Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2597 /SKHĐT-

DNĐT, ngày 19/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  về việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Sau khi nghiên cứu Quyết định số 1362/QĐ-

TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển 

bền vững doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đến năm 2025 tầm nhìn đến 

năm 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:  

  Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp,liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành,  

và nhiều lĩnh vực. Doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà tĩnh chủ yếu là doanh 

nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, với quy mô siêu nhỏ và nhỏ. Do vậy, triển khai 

thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát 

triển theo tinh thần nghị quyết Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 06-NQ/TU, 

ngày 07/12/2017 về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch 

Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề xuất thực hiện các nội dung như sau:  

Thường xuyên theo dõi công tác rà soát, đề xuất, bãi bỏ và thống kê cập 

nhật kịp thời đúng quy định các thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường 

kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh; 

nâng cao tinh thần phục vụ và hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định kinh doanh trong 

lĩnh vực du lịch, tạo môi trường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế du 

lịch. 

Xây dựng đề xuất kế hoạch thanh, kiểm tra chuyên ngành để tránh trùng 

lắp, chồng chéo, chấm dứt tình trạng có quá nhiều đoàn đến thanh tra, kiểm tra 

cùng nội dung, cùng thời gian làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của 

doanh nghiệp. Thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, các tổ chức cá nhân 

tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch. Tiếp tục thực hiện Nghị 



quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải 

pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, theo hướng tập 

trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành và 

cơ sở lưu trú du lịch. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm 

an toàn, an ninh cho khách du lịch và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung 

khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. 

Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trên tinh thần huy động mạnh 

mẽ sự tham gia của Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch, tăng cường 

phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong việc xúc tiến du lịch gắn với 

việc quảng bá văn hóa, hình ảnh đất và người Hà Tĩnh, kể cả trên các phương 

tiện giao thông công cộng; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản 

phẩm du lịch; tăng cường chất lượng tham mưu quản lý nhà nước về du lịch, 

nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch. 

Đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp quản lý di tích gắn 

với bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch; phát huy giá trị nghệ 

thuật truyền thống phục vụ phát triển du lịch đặc biệt là dân ca ví giặm. 

Triển khai chương trình phối hợp hành động với Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh 

về các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ thu hút khách du lịch trên địa bàn 

tỉnh. Tạo điều kiện để phát huy vai trò và trách nhiệm của Hiệp hội Du lịch 

trong việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, 

hỗ trợ doanh nghiệp liên kết, cùng phát triển, phối hợp tổ chức các hoạt động 

xúc tiến du lịch và đề xuất cơ chế, chính sách phát triển du lịch. 

Chỉ đạo Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa – Du lịch thiết lập đường 

dây nóng trong việc tiếp nhận thông tin, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, đảm bảo 

quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và khách du 

lịch. 

 Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh../. 

Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL. 

- Gửi văn bản+ điện tử 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

        Lê Trần Sáng 
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