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KẾ HOẠCH 

Thực hiện hoạt động ngành Du lịch 

trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2020   

 

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh 

Hòa giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động 

Ngành du lịch Khánh Hoà năm 2020, 

UBND thành phố Nha Trang xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động 

ngành Du lịch trên địa bàn thành phố năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm góp phần nâng cao thương hiệu và hình ảnh Nha Trang - Khánh 

Hòa trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện thành 

công các chỉ tiêu phát triển du lịch theo đúng định hướng nêu tại 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. 

2. Tổ chức các hoạt động du lịch phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, hướng tới xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, lành mạnh, 

thân thiện - văn minh. 

3. Kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt 

động kinh doanh du lịch, khắc phục, hạn chế những vấn đề còn tồn tại trong 

công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn thành phố, tạo nên môi trường 

du lịch an toàn, thân thiện cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 

thành phố. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định, các văn bản 

chỉ đạo về hoạt động du lịch: 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách 

của Đảng và các văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực du lịch 
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cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và nhân dân trên địa bàn thành phố; 

qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện nếp sống văn minh đô 

thị, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường 

xanh, sạch, đẹp. 

2. Triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án phục vụ du lịch: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án: Đề án đảm bảo trật 

tự an toàn xã hội cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang 

giai đoạn 2013-2015 và định hướng năm 2020; Đề án thực hiện không có người 

lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2015-2020; Đề án 

xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang. 

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến du khách, người dân và các tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động kinh doanh phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Nha 

Trang; Xây dựng các bảng pano, áp phích, khẩu hiệu,…tuyên truyền Bộ quy tắc 

ứng xử văn minh tại các khu vực công cộng, các khu, điểm du lịch trên địa bàn 

thành phố; Đăng tải Bộ Quy tắc được tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử 

thành phố. 

- Phối hợp triển khai xây dựng Đề án thí điểm thành phố Nha Trang theo 

mô hình thành phố thông minh. 

3. Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch: 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; đổi 

mới hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch của thành phố, trong đó có 

nội dung tiếp tục phổ biến đầu số *2258 sử dụng trên các thiết bị di động thông 

minh do Sở Du lịch đã xây dựng và triển khai để phục vụ cho du khách, tạo sự 

thuận tiện cho du khách tiếp cận các thông tin du lịch của Nha Trang - Khánh 

Hòa cũng như trong công tác hỗ trợ du khách. 

- Tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch để tranh thủ 

sự hỗ trợ về kinh nghiệm, cách thức quản lý, khai thác phát triển du lịch, cụ thể 

là giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với 

quận Trung - thành phố Incheon - Hàn Quốc; đồng thời, qua hợp tác quốc tế sẽ 

góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. 

4. Đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư du lịch: 

- Tiếp tục thực hiện duy tu, sửa chữa các tuyến đường phục vụ việc đi lại 

của người dân và du khách. 

- Nâng cấp các nhà vệ sinh thông minh dọc tuyến bờ biển Trần Phú - 

Phạm Văn Đồng. 

- Thực hiện vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong 

việc xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng cho khách du lịch trên địa bàn thành phố. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống Covid-2019 và các 

dịch bệnh khác (nếu phát sinh) tại các điểm tham quan du lịch và các cơ sở lưu 

trú du lịch.    
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5. Công tác đảm bảo trật tự đô thị: 

Thực hiện chấn chỉnh trật tự mỹ quan đô thị, kiểm tra, xử lý các hành vi 

chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để buôn bán, trưng bày hàng hóa để sản xuất 

kinh doanh buôn bán, xả nước thải, đổ rác bừa bãi và hoạt động quảng cáo tại 

các đường cấm buôn bán gây mất mỹ quan đô thị. 

6. Công tác đảm bảo môi trường du lịch: 

- Thực hiện kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh 

doanh dịch vụ du lịch không đúng với quy định của pháp luật, thông qua công 

tác kiểm tra kết hợp công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn các tổ chức 

và cá nhân chấp hành thực hiện đúng các quy định của pháp luật.  

- Đảm bảo an ninh, trật tự trong các dịp lễ hội văn hóa, du lịch, các hội 

nghị, hội thảo, các đoàn giao lưu và khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng 

tại thành phố năm 2020. 

- Tăng cường, kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, cò mồi 

đeo bám chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch và dọc tuyến bờ 

biển, công viên đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng nhằm góp phần xây dựng 

Nha Trang trở thành một thành phố “Không có người xin ăn, không có người 

đeo bám, chèo kéo khách du lịch”. 

- Đảm bảo an toàn cho khách du lịch và kịp thời ngăn chặn, hạn chế các 

hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường biển. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Sử dụng ngân sách địa phương theo dự toán phê duyệt năm 2020. 

2. Kinh phí vận động các doanh nghiệp đóng góp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND 

thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - 

Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang. Nghiên cứu, xây dựng đa dạng 

các hình thức tuyên truyền trực quan về Đề án “Đô thị văn minh - Công dân thân 

thiện” của thành phố Nha Trang. 

 - Phối hợp với Sở Du lịch, UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, 

phổ biến Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trên 

hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của thành phố, phân phát đến cho cộng đồng người dân, du khách trên địa bàn; 

phổ biến, triển khai đầu số *2258 sử dụng trên các thiết bị di động thông minh 

để phục vụ cho du khách. 

- Tham mưu UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động 

kinh doanh du lịch năm 2020, Kế hoạch kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán 

hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch năm 2020. 
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- Phối hợp với các Phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND xã, 

phường theo dõi và đảm bảo an toàn cho các đoàn khách tàu biển du lịch quốc tế 

tham quan tại thành phố Nha Trang năm 2020 và thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền phòng, chống Covid-2019 và các dịch bệnh khác (nếu phát sinh) 

cho các cơ sở lưu trú du lịch. 

- Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND 

thành phố theo quy định. 

2. Phòng Quản lý đô thị: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng 

lề đường, nhất là tại các điểm tham quan du lịch gây mất mỹ quan đô thị; thường 

xuyên tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo công tác an toàn giao thông trên địa 

bàn thành phố Nha Trang.  

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, buôn bán 

hàng rong trên tuyến công viên bờ biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng.  

- Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Chương trình phát 

triển đô thị thành phố Nha Trang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

3. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thực hiện không có người 

lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2015-2020. 

Nghiên cứu tham mưu UBND thành phố xây dựng Đề án để thực hiện trong giai 

đoạn 2020-2025, hoàn thành trước ngày 15/9/2020. 

4. Phòng Kinh tế: 

Tuyên truyền, hướng dẫn Ban Quản lý các chợ vận động các doanh 

nghiệp và người bán hàng bán đúng giá niêm yết, không ép giá, không bán hàng 

giả, hàng kém chất lượng; theo dõi, giám sát tình hình tại các chợ về xây dựng 

tiêu chí “Chợ văn minh thương mại”. 

 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố cân đối kinh phí hoạt động 

du lịch năm 2020 theo chế độ quy định và khả năng ngân sách của thành phố. 

6. Phòng Y tế: 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các ngành nghề liên 

quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người 

dân và du khách trên địa bàn thành phố, nhất là Covid-2019 và các dịch bệnh 

khác (nếu phát sinh). 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Kịp thời phát hiện, tham mưu UBND thành phố xử lý đối với các dự án 

không thực hiện đúng hồ sơ môi trường đã đăng ký, gây ô nhiễm môi trường 

hoặc kiến nghị UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. 
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- Quản lý tốt tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động 

bảo vệ môi trường, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, các hoạt động 

khai thác, sử dụng có hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

- Phối hợp với lực lượng Công an thành phố kiểm tra việc chấp hành các 

quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, tham mưu UBND thành 

phố kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tiếp nhận, thẩm định, ưu tiên giải quyết nhanh các hồ sơ đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường của các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 

8. Công an thành phố: 

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố 

Nha Trang giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. Tổ chức Hội nghị 

tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các 

hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2013-2015 và 

định hướng đến năm 2020. 

Tham mưu UBND thành phố xây dựng Đề án phối hợp đảm bảo an ninh, 

trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2020-

2030 trên cơ sở Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; hoàn thành trước ngày 15/09/2020. 

- Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi chèo kéo, cướp 

giật, lừa đảo du khách tại các tuyến đường trung tâm du lịch, các điểm du lịch, 

khu du lịch, các khu vực công cộng thường xuyên có khách du lịch, đảm bảo an 

ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự cho các sự kiện, lễ hội văn 

hóa, du lịch, các hội nghị, hội thảo, các đoàn giao lưu và khách du lịch đến tham 

quan trên địa bàn thành phố và công tác đón tàu biển quốc tế cập cảng Nha 

Trang năm 2020. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng đỗ, dừng xe không đúng 

nơi quy định tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố; bố trí lực 

lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao 

thông tại các nút giao thông trọng điểm vào các khung giờ cao điểm nhằm hạn 

chế tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong các dịp lễ hội, sự kiện diễn ra 

trên địa bàn thành phố. 

9. Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố: 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện hiệu quả Đề án xã hội hóa nhà 

vệ sinh công cộng cho khách du lịch trên địa bàn thành phố. 

10. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy 

định của pháp luật về bảo vệ trật tự xã hội, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao 

nhận thức của xã hội, góp phần cải thiện môi trường du lịch của thành phố. 
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- Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, tin, bài, phóng sự trên Cổng 

thông tin điện tử thành phố; trên Đài truyền thanh thành phố; hệ thống Đài 

truyền thanh cơ sở về các mô hình người tốt, việc tốt, kịp thời phản ánh, phê 

phán những hành vi vi phạm về nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ứng xử, nhất 

là ứng xử với khách du lịch. 

11. Đội Thanh niên xung kích thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng kế 

hoạch và chỉ đạo các Tổ công tác liên ngành tuyến công viên bờ biển đường 

Trần Phú - Phạm Văn Đồng tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật 

tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, buôn bán hàng rong, 

mỹ quan đô thị trên tuyến công viên bờ biển. 

- Tiếp tục duy trì mô hình đưa khách qua đường; lập Kế hoạch bổ sung 

các vị trí cần bố trí lực lượng để đưa khách qua đường trên đường Trần Phú. 

- Duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống loa truyền thanh không 

dây trên đường Trần Phú. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin kịp thời 

cho phát các tin cảnh báo nhân dân và du khách về các cơ sở có hành vi vi phạm 

về vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ… 

12. Ban Quản lý Vịnh Nha Trang: 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với 

các hoạt động trên Vịnh Nha Trang năm 2020 đảm bảo an toàn cho du khách, 

kịp thời ngăn chặn, hạn chế các hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường biển. 

- Thực hiện kiểm tra, theo dõi việc công khai, niêm yết giá dịch vụ, bán 

theo giá của các doanh nghiệp tổ chức tuyến tham quan du lịch các đảo được 

niêm yết tại Văn phòng Bến tàu du lịch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương 

kiểm tra và xử lý dứt điểm các đối tượng buôn bán hàng rong, lang thang, xin 

ăn, cò mồi đeo bám, chèo kéo khách du lịch trong khu vực bến tàu. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo đội cứu hộ, cứu nạn trên biển thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm hạn chế rủi ro, tai nạn có thể xảy ra cho 

người dân và du khách. 

13. Chi cục Thuế thành phố: 

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành thuế đối với các tổ chức, cá nhân 

hoạt động kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển, mua sắm, ăn uống và 

các loại hình dịch vụ du lịch khác trên địa bàn thành phố. 

14. Cổng Thông tin điện tử thành phố: 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, 

Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập và đăng tải các tin, bài, phóng sự về những 

gương người tốt, việc tốt trong ứng xử văn hóa, hành động văn minh, giao tiếp 

thân thiện với khách du lịch và những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong 

hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn trên Cổng thông tin điện tử 

thành phố. 
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  15. UBND các xã, phường: 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động ngành du lịch năm 

2020 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

 - Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng tại kế hoạch 

triển khai các Đề án như: Đề án đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động 

du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2013-2015 và định hướng 

năm 2020; Đề án thực hiện không có người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành 

phố Nha Trang giai đoạn 2015-2020; Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công 

dân thân thiện” của thành phố Nha Trang. 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, an ninh trật tự, trật tự an toàn 

xã hội cho du khách; phối hợp với các cơ quan, phòng, ban liên quan giải quyết 

triệt để tình trạng buôn bán hàng rong, lang thang, xin ăn, cò mồi đeo bám, chèo 

kéo khách tại các điểm tham quan trên địa bàn.  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân địa phương tích cực 

tham gia xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, văn minh và thân thiện. Tiếp 

tục phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai đầu số *2258 sử dụng 

trên các thiết bị di động thông minh để phục vụ cho du khách; phổ biến, quán 

triệt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến du 

khách, người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh phục 

vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện hoạt động ngành Du lịch trên địa bàn 

thành phố Nha Trang năm 2020. UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các 

phòng, ban thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ vào kế hoạch 

của UBND thành phố để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 

30/11/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa./. 

 

Nơi nhận:                              
- UBND tỉnh (VBĐT, b/c);                        
- Sở Du lịch Khánh Hòa (VBĐT, b/c); 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố;                                                 
- Các phòng, ban tại mục IV (VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT);                                                                                                                 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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