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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nội dung đột phá trong lĩnh vực du lịch 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2174/KH-UBND-VHTT ngày 06/4/2018 về việc 

triển khai thực hiện Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động 

số 14- CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết 

số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn; 

Thực hiện Công văn số 6693/UBND-VP ngày 25/9/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc trong 

Nhân dân và các nội dung đột phá trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện nội dung đột phá trong lĩnh vực du lịch, cụ thể như sau: 

I. THỰC TRẠNG DU LỊCH THÀNH PHỐ NHA TRANG 

Trong những năm qua, tình hình phát triển du lịch của thành phố có 

chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng khách ngày càng tăng (tính đến 9 tháng 

đầu năm 2018, số lượng khách đến tham quan lưu trú đạt 4.642.235 triệu người, 

so với cùng kỳ năm 2017 tăng 16,92%). Tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu 

hút các nhà đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu vui 

chơi giải trí, trung tâm mua sắm phục vụ khách du lịch. Thông qua hoạt động 

thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch đã kịp thời cung cấp những thông tin 

cần thiết cho doanh nghiệp và khách du lịch, mang hình ảnh thành phố Nha 

Trang - Khánh Hòa đến với bạn bè trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành du lịch của thành 

phố còn tồn tại một số vấn đề nổi cộm, làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu 

du lịch thành phố. Xuất phát từ việc gia tăng đột biến số lượng khách du lịch đến 

từ Trung Quốc, kế đến là Nga, dẫn đến công tác quản lý hoạt động người nước 

ngoài gặp khó khăn, các biển hiệu, bảng quảng cáo, tờ rơi, tập gấp,…sử dụng 

tiếng nước ngoài đặt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch 

không đúng theo quy định của Luật Quảng cáo năm 2012. Bên cạnh đó, do nhu 

cầu của khách Trung Quốc đòi hỏi được sử dụng dịch vụ của cơ sở lưu trú đẳng 

cấp, được xếp hạng sao; trong khi tiêu chuẩn về các trang thiết bị, cơ sở vật chất 

của các khách sạn không đảm bảo để được xếp hạng sao theo quy định; để đảm 

bảo doanh thu, chạy theo lợi nhuận, tình trạng tự mạo nhận hạng sao, sử dụng 

hình ảnh ngôi sao để quảng cáo với khách du lịch xảy ra tại nhiều cơ sở. Ngoài 

ra, một số ít cơ sở đã không thực hiện nghiêm túc việc niêm yết nội quy của cơ 
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sở, niêm yết bảng giá phòng tại quầy lễ tân, tự ý nâng giá phòng khi chưa đăng 

ký giá với cơ quan có thẩm quyền.  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Xác định và tập trung đột phá trong lĩnh vực du lịch thông qua việc giải 

quyết các vấn đề nổi cộm qua thực tế thường xuyên phát sinh tại các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ lưu trú du lịch; góp phần xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, 

văn minh, phát triển bền vững, cạnh tranh lành mạnh, tạo dựng uy tín, thương 

hiệu cho ngành du lịch của thành phố và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật.   

- Xác định nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng Văn hóa 

và Thông tin, công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường để xây dựng kế hoạch 

triển khai và tổ chức thực hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

- Các bộ phận chuyên môn, công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường 

chủ động, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được xác định tại Kế 

hoạch này. 

III. MỤC TIÊU  

- 100% cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết 

bảng giá phòng, nội quy cơ sở tại bộ phận lễ tân của cơ sở. 

- Không có cơ sở lưu trú nào thực hiện việc sử dụng hình ảnh ngôi sao 

gắn tại cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được công nhận hoặc không đúng với hạng 

cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận. 

- Tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện các biển hiệu, 

bảng quảng cáo, tờ rơi, tập gấp và các hình thức khác để quảng cáo sản phẩm, 

dịch vụ, hàng hóa mà trong đó có tiếng nước ngoài được thể hiện theo đúng quy 

định Luật Quảng cáo năm 2012.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: 

1.1. Bộ phận du lịch: 

- Khảo sát thực tế, tham mưu Lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm 

tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch việc niêm yết nội quy 

cơ sở, niêm yết bảng giá phòng, việc sử dụng hình ảnh ngôi sao tại cơ sở lưu trú 

du lịch khi chưa được công nhận hạng hoặc không đúng với hạng cơ sở lưu trú 

đã được công nhận. 

- Phối hợp với Tổ công tác kiểm tra các hoạt động người nước ngoài trên 

địa bàn thành phố do Công an thành phố chủ trì, phát hiện và đề xuất xử phạt 

các hành vi vi phạm trong lĩnh vực mà Phòng phụ trách. 

1.2. Bộ phận quảng cáo:  

 Chủ trì, phối hợp với Bộ phận du lịch khảo sát thực tế, tham mưu xây 

dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 
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như: cửa hàng mua sắm, nhà hàng, khách sạn,...việc sử dụng biển hiệu, bảng 

quảng cáo, tờ rơi, tập gấp,…có tiếng nước ngoài không đúng quy định.  

2. Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin thành phố 

Tổ chức triển khai kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 

căn cứ theo danh sách từ bộ phận du lịch, bộ phận quảng cáo; kiên quyết xử phạt 

nghiêm các hành vi vi phạm. 

3. UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội: 

- Tổ chức khảo sát thực tế, tham mưu UBND xã, phường xây dựng kế 

hoạch phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.  

- Phát hiện và đề xuất với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố các cơ 

sở có hành vi vi phạm; phối hợp tham gia kiểm tra với Đội Kiểm tra liên ngành 

Văn hóa - Thông tin thành phố. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá trong lĩnh vực 

du lịch của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận:                                
- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP (VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT);   

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng - Đ/c Phú; 

- Lưu: VT, Long, Trâm. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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