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V/v triển khai kích cầu, phục hồi hoạt động 

du lịch, lữ hành. 

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng  9 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Văn hóa - u lịch; 

- Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh; 

- Ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt 

động du lịch, lữ hành và Công văn số 6047/UBND-VX ngày 15/9/2021 của 

UBND tỉnh về giao thực hiện Kế hoạch của Bộ VHTT&DL, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Các địa phương triển khai các quy hoạch xây dựng vùng huyện, định 

hướng phát triển các loại hình sản phẩm du lịch bền vững, du lịch an toàn, du 

lịch gắn với thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe; Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch 

đáp ứng nhu cầu thay đổi đa dạng của thị trường: sản phẩm, dịch vụ du lịch ban 

đêm, du lịch gắn với ẩm thực, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái,... 

- Các khu, điểm du lịch, di tích danh thắng, doanh nghiệp du lịch trên địa 

bàn tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan triển 

khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các điểm đến, cơ sở dịch vụ du lịch, 

nâng cao năng lực y tế phòng, chống COVID-19, tổ chức thực hiện tốt quy định 

5K, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; Tạo điều kiện thuận lợi đi du lịch đối 

với khách nội địa và khách quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vắc-xin, phù hợp 

với hệ thống công nhận quốc tế; 

- Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa cơ quan 

quản lý nhà nước và các doanh nghiệp du lịch, tổng hợp kiến nghị đề xuất của 

các doanh nghiệp, phối hợp đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

du lịch phục hồi hoạt động kinh doanh, đào tạo và đào tạo lại lao động phục vụ 

du lịch. 

- Các doanh nghiệp du lịch quan tâm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số 

trong xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch nhằm tăng giá trị và sức hấp dẫn 

của điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch; nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác xây 

dựng các chuỗi sản phẩm, dịch vụ có tính bổ trợ cho nhau; làm mới, bổ sung giá 

trị gia tăng cho các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ; xây dựng các gói sản phẩm 

kích cầu với các ưu đãi và cam kết về chất lượng nhằm thu hút khách du lịch sau 

ảnh hưởng của dịch covid 19. 
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- Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Văn hóa - Du lịch tăng cường phối hợp với 

các cơ quan truyển thông, báo chí triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du 

lịch với thông điệp “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và “Du lịch Việt 

Nam an toàn hấp dẫn”; giới thiệu, mở cửa điểm đến, quy trình du lịch an toàn, 

chính sách mới liên quan đến xuất nhập cảnh; cập nhật thông tin các chương 

trình du lịch mới, có ưu đãi của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn; Đa dạng 

các kênh truyền thông trong công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch. 

Kính đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Trần Sáng 
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