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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ  DU LỊCH 

Số:      /BC-SDL  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác trong Quý I  

và nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2020 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈ  ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác Quy hoạch phát triển và quản lý du lịch  

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động 

du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Đề án phát triển nguồn nhân lực du 

lịch đến năm 2025, định hướng đến 2030; Đề án xác định đóng góp của hoạt 

động du lịch vào nền kinh tế của tỉnh Bình Định. 

- Triển khai xây dựng Kế hoạch và Đề cương tổng kết Chương trình hành 

động số 06-CTr/TU về phát triển du lịch tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020 

của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; phối hợp các sở, ngành, địa phương báo 

cáo kết quả thực hiện Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội XIX Đảng bộ tỉnh 

về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng 

thời, cung cấp thông tin những sự kiện, thành tựu nổi bật của ngành du lịch 

trong 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020 để đề xuất phục vụ tuyên truyền Đại hội 

Đảng bộ tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong ngành du lịch tỉnh Bình Định; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 465/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII trong ngành Du lịch tỉnh Bình Định. Đồng thời, thực hiện việc tăng cường 

phát triển đồng bộ thị trường khách du lịch, chỉ đạo triển khai xây dựng Kế 

hoạch hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Du lịch Hà Nội và Sở Du lịch Bình 

Định giai đoạn 2020 - 2025. 

- Tham mưu Báo cáo việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA 

trong hoạt động du lịch; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 

1509/QĐ-UBND về quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Báo cáo tình hình thực 

hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; 
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Báo cáo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Bình Định trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giai đoạn 

2021-2025; Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công 

nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, 

tham gia ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai lập 

Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 và dự thảo Báo cáo bổ sung các phương án phân 

vùng giai đoạn 2021 - 2030 để thực hiện Luật Quy hoạch; triển khai Quyết định 

1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế 

hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

- Tham gia thẩm định các dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé của Công ty 

TNHH Ở Sinh thái Bãi Bàng; họp bàn thống nhất hình thức lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án tại Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, phường 

Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn; khảo sát địa điểm đầu tư khu du lịch sinh thái biển 

tại thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát do Công ty cổ phần đầu tư Mộc 

Lâm,…Đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 53 dự án, trong đó có 14 dự án đã 

hoàn thành hoặc hoàn thành từng phần đi vào hoạt động và 39 dự án đang triển 

khai đầu tư. Các dự án đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư để hoàn thành 

trong thời gian tới. 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức đón chuyến bay 

thương mại Quốc tế đầu tiên đến Quy Nhơn vào tháng 1/2020 và báo cáo kết 

quả tổ chức đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Quy Nhơn.  

- Triển khai xây dựng các giải pháp thúc đẩy ngành du lịch phát triển sau 

khi dịch bệnh được khống chế như: Xây dựng chính sách kích cầu thu hút khách 

du lịch đến Bình Định như: phối hợp với Hiệp hội Du lịch Bình Định xây dựng 

các gói kích cầu du lịch, giảm giá vé, phí tham quan từ 1-2 tháng để kích cầu du 

lịch sau khi dịch nCoV được kiểm soát; Đẩy mạnh khai thác các thị trường 

khách du lịch như: Hàn Quốc, Nhật Bản và ASEAN, Nga, Đông Âu và Bắc Mỹ 

thông qua việc xúc tiến mở chuyến bay, tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip đến 

khảo sát tiềm năng, lợi thế của du lịch Bình Định, đẩy mạnh liên kết giữa các 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch giữa 2 bên; Duy trì hoạt động quảng 

bá, xúc tiến du lịch đối với các thị trường đang có tốc độ tăng trưởng, tiếp tục 

tham gia các hội chợ, hội thảo, triển lãm và sự kiện chuyên ngành du lịch trong 

và ngoài nước, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch Bình 

Định tại các thị trường khách quốc tế tiềm năng tại các thị trường Đông Bắc Á, 

Châu Âu; Đẩy mạnh truyền thông về môi trường du lịch, môi trường an ninh y 

tế đến các thị trường khách quốc tế và trong nước trên trang các phương tiện 

thông bằng nhiều hình thức (trên Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, 

tạp chí, …) với nội dung Bình Định là điểm đến an toàn, dịch vụ chất lượng, sản 

phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn. 
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2. Công tác Quảng bá, xúc tiến du lịch 

- Tăng cường đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh du lịch Quy Nhơn - 

Bình Định thông qua các báo, tạp chí, báo mạng và lồng ghép giới thiệu trong 

các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cập nhật, bổ 

sung, đăng bài viết và bản tin du lịch trên Trang thông tin điện tử du lịch Bình 

Định (www.dulichbinhdinh.com.vn), đến nay tổng lượt truy cập đến thời điểm 

hiện tại là 4.322.000 lượt. Triển khai thực hiện chương trình bình chọn “Top 10 

điểm đến hấp dẫn nhất Bình Định”. 

- Triển khai xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá 

du lịch Bình Định tại Hội chợ quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2020; xây dựng 

kế hoạch thực hiện các ấn phẩm du lịch mới (Tờ rơi thông tin du lịch, đường dây 

nóng; Bộ Quy tắc Ứng xử đa ngôn ngữ; Bản đồ Du lịch Quy Nhơn - Bình Định 

đa ngôn ngữ; In sách những nội dung thuyết minh du lịch cơ bản, chính thống về 

tỉnh Bình Định) nhằm phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Quy Nhơn - 

Bình Định năm 2020. 

- Tổ chức chương trình “Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam sau dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra” tại Bình Định; tham gia ký kết 

chương trình xúc tiến du lịch bốn tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai; phối 

hợp với Sở Ngoại vụ đề xuất các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - In-đô-nê-xi-a năm 2020 và Sở Công thương về chương 

trình công tác thực hiện Kế hoạch triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế 

tỉnh Bình Định năm 2020. 

3. Hoạt động kinh doanh du lịch  

3.1. Hoạt động quản lý du lịch 

Hoạt động quản lý lưu trú: Hiện nay, trên toàn tỉnh có 308 khách sạn, 

trong đó các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng đạt chuẩn bao gồm: 01 

khách sạn 5 sao, 07 khách sạn 4 sao, 07 khách sạn 3 sao, 34 khách sạn 2 sao, 

259 khách sạn 1 sao và cơ sở lưu trú đạt chuẩn du lịch với tổng số phòng đạt 

7.740 phòng.  

Hoạt động quản lý lữ hành: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 55 đơn vị kinh 

doanh dịch vụ lữ hành (trong đó, có 36 đơn vị lữ hành đã được cấp giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành, 19 đơn vị lữ hành chưa được cấp giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành). 

3.2. Khách du lịch, tham quan 

Theo thống kê, ước tính trong tháng 03 năm 2020, ngành du lịch Bình 

Định ước đón được 172.340 lượt khách giảm 54% so với cùng kỳ năm 2019 
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(trong đó: khách quốc tế ước đạt 22.292 lượt giảm 30%, khách nội địa ước 

đạt 150.048 lượt giảm 56.2% so với cùng kỳ năm 2019). 

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2020, ngành du lịch Bình Định ước đón được 

716.224 lượt khách, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó: khách 

quốc tế 3 tháng đầu năm ước đạt 88.624 lượt giảm 10,4% so với cùng kỳ 

năm 2019; khách nội địa ước đạt 627.599 lượt giảm 42% so với cùng kỳ 

năm 2019). 

3.3. Doanh thu thuần trong ngành du lịch 

Doanh thu du lịch tháng 03 ước đạt 218,24 tỷ đồng, giảm hơn 133,76 tỷ 

đồng tương đương giảm 38% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó: doanh thu ăn 

uống đạt 62,92 tỷ đồng, chiếm 28,83% tổng doanh thu; doanh thu lưu trú đạt 

54,36 tỷ đồng, chiếm 24,91% tổng doanh thu; doanh thu vận chuyển đạt 35,42 tỷ 

đồng, chiếm 16,23% tổng doanh thu; doanh thu tham quan, vui chơi giải trí đạt 

24,22 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng doanh thu; doanh thu dịch vụ khác đạt 41,31 

tỷ đồng, chiếm 18,93% tổng doanh thu).  

Lũy kế doanh thu 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 840,9 tỷ đồng, giảm 

16,7% so với cùng kỳ năm 2019. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Trong Quý I năm 2020, Thanh tra Sở cùng Đội Kiểm tra liên ngành du lịch 

đã tiến hành kiểm tra 05 điểm tham quan, du lịch, địa phương tập trung đông 

khách du lịch và 19 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp Lễ Tết 

nguyên đán năm 2020. Qua kiểm tra, hầu hết các địa phương, các đơn vị kinh 

doanh, các khu du lịch, điểm du lịch đã chủ động bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật 

chất và điều kiện cần thiết để phục vụ khách tham quan du lịch; các điểm tham 

quan du lịch đều tuân thủ nghiêm các quy định về công khai niêm yết giá các dịch 

vụ của đơn vị để du khách chủ động lựa chọn và bán đúng giá niêm yết; trong đó, 

phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 01 tổ chức là điểm du lịch địa 

phương vi phạm lĩnh vực giá, đã chuyển hồ sơ Sở Tài chính xử lý theo quy định 

pháp luật. 

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, 

Sở Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch số 03/KH-TTra ngày 

03/02/2020 kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống dịch Covid-19 tập trung vào 

các nội dung như: kiểm tra công tác chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị y tế phòng 

chống dịch bệnh tại các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch; phương án chuẩn bị ứng 

phó và xử lý các tình huống khi phát hiện có khách du lịch hoặc các trường hợp 

khác nghi ngờ mắc bệnh tại một số địa bàn đông khách du lịch; công tác khai báo y 

tế. Đến nay, Thanh tra Sở đã phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành du lịch, Công 

an quản lý xuất nhập cảnh, Sở Y tế và Phòng Quản lý du lịch đã kiểm tra 32 đơn 

vị kinh doanh lưu trú du lịch, đơn vị kinh doanh lữ hành và các điểm đến tập 

trung đông khách du lịch về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
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Để nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở Du 

lịch đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-SDL ngày 10/01/2020 phê duyệt Kế 

hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020; Quyết định số 194/QĐ-SDL ngày 

16/1/2020 thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin 

phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người 

dân và doanh nghiệp du lịch; Kế hoạch số 64/KH-SDL ngày 07/02/2020 về thực 

hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Sở du lịch năm 2020… Đến 

nay, chưa có công dân nào đến tại bộ phận tiếp dân của cơ quan Sở Du lịch, cũng 

như chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo hay phản ánh nào từ cán cán bộ, 

công chức viên chức, người lao động của cơ quan Sở Du lịch và các tổ chức, cá 

nhân hoạt động du lịch kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 

20/11/2018; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ 

Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và 

kiểm soát kê khai tài sản” và các quy định của pháp luật về công tác kê khai tài 

sản; Sở Du lịch đã xây dựng kế hoạch số 68/KH-SDL ngày 10/02/2020 về việc 

triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2020, đồng thời tổ chức tuyên 

truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức các quy định của pháp luật về Phòng, chống 

tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện cải cách hành chính, 

gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”. 

5. Bộ phận Hỗ trợ thông tin khách du lịch 

Bộ phận Thông tin hỗ trợ khách du lịch đảm bảo công tác tổ chức trực 

thường xuyên theo kế hoạch nhằm phục vụ cho công tác tư vấn, hỗ trợ khách du 

lịch. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Thông tin hỗ trợ du khách đã tiếp nhận, hỗ 

trợ hơn 1500 khách du lịch qua điện thoại đường dây nóng và quầy thông tin hỗ 

trợ khách du lịch tại sân bay Phù Cát để tìm hiểu thông tin về các điểm đến du 

lịch, các sản phẩm dịch vụ - du lịch, các tour du lịch và phương tiện vận chuyển. 

Bên cạnh đó, Sở Du lịch chỉ đạo Bộ phận Thông tin hỗ trợ khách du lịch 

bố trí nhân viên trực để tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình dịch bệnh và 

hướng dẫn khách du lịch các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp. Đồng thời, cấp phát miễn phí khẩu trang y tế cho du khách chưa kịp 

chuẩn bị khi đến Sân bay Phù Cát, Bình Định và khách du lịch đến làm việc trực 

tiếp tại Văn phòng Bộ phận Hỗ trợ khách du lịch khi chưa trang bị khẩu trang y 

tế. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2020 

1. Triển khai xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra để đánh giá tình hình 

thực hiện Chương trình hành động số 06- CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển du 

lịch Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với các ngành, địa phương liên 
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quan xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình 

hành động số 06- CTr/TU của Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh. 

2. Triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Farmtrip cho các 

công ty lữ hành trong và ngoài nước về thị trường khách Nhật Bản, Hàn quốc, Nga 

và Đông Âu; đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo thu hút và 

quản lý khách du lịch Nhật Bản, Hàn quốc, Nga và Đông Âu . 

3. Chuẩn bị nội dung họp thông qua Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du 

lịch đến năm 2025, định hướng đến 2030” và Đề án “Đảm bảo môi trường trong 

hoạt động du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030”; đồng thời lấy ý kiến góp ý 

của các sở, ngành, địa phương Đề án “Xác định đóng góp của hoạt động du lịch 

vào nền kinh tế tỉnh Bình Định” để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, xây dựng một 

số mô hình phát triển kinh tế đêm để phục vụ hoạt động du lịch từ nay đến năm 

2025; xây dựng Kế hoạch tổ chức khảo sát phát triển sản phẩm địa phương. 

5. Triển khai thực hiện Đề án một số giải pháp cấp bách trong việc thu hút 

khách du lịch thị trường Nga và Đông Âu. 

6. Triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất 

lượng dịch vụ ở các lĩnh vực lưu trú, ăn uống, hướng dẫn viên du lịch. 

7. Triển khai thực hiện Kế hoạch cập nhật các nội dung thông tin, hình 

ảnh, video trên Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết 

bị di động trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

8. Triển khai công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Quy Nhơn – 

Bình Định trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo; Tạp chí Du lịch, Báo 

điện tử, Trang thông tin điện tử, Mạng xã hội (Facebook, Fanpage, Twitter), các 

website chuyên về du lịch và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; 

xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định trên Tạp chí One to 

Fly và Tạp chí Vietnam Traveller.  

9. Triển khai xây dựng Kế hoạch tham gia các hoạt động quảng bá, giới 

thiệu du lịch Quy Nhơn - Bình Định như: Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2020, Hội chợ Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2020 

(ITE HCMC 2020). 

10. Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện các ấn phẩm du lịch như: Tờ 

rơi thông tin du lịch, đường dây nóng; Bộ Quy tắc Ứng xử đa ngôn ngữ; In sách 

những nội dung thuyết minh du lịch cơ bản, chính thống về tỉnh Bình Định 

nhằm phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Quy Nhơn - Bình Định năm 

2020. 
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11. Phối hợp trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về “Công tác bảo vệ môi 

trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Bình Định năm 2020”. 

12. Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành du lịch triển khai Kế hoạch kiểm 

tra xử lý các đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội 

địa và kinh doanh ngành hàng ăn uống phục vụ khách du lịch trên các bè nổi 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

13. Tiếp tục phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành du lịch và các phòng, 

đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Bình Định tại các đơn vị kinh doanh du lịch và các khu, điểm nơi tập 

trung đông khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

14. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư du lịch trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác trong Quý I và nhiệm vụ 

trọng tâm trong Quý II năm 2020, Sở Du lịch kính báo cáo lãnh đạo các cấp 

biết, chỉ đạo./. 
 

  

Nơi nhận:       
- Bộ VHTTDL; 

- VP Tỉnh Uỷ;       (Báo cáo) 

- UBND tỉnh;                                             

- Cụm thi đua các tỉnh phía nam; 

- VP UBND tỉnh (phối hợp); 

- Sở KHĐT (tổng hợp); 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  
- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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