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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 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác trong tháng 10  

và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2019 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ  ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

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

- Xây dựng Kế hoạch công bố Đề án “Phát triển du lịch tại các làng nghề 

truyền thống trên địa bàn tỉnh” và Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh 

nghiệm quản lý và phục vụ khách du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc”. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành 

du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội lấy ý kiến các 

ngành, đơn vị liên quan và hoàn chỉnh Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

- Thành lập Đoàn công tác học tập, nâng cao năng lực về phát triển, quản lý 

du lịch cộng đồng, quảng bá xúc tiến du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình và 

Sơn La theo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch năm 2019; báo cáo kết 

quả chuyến công tác. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo của Đề án “Thu hút 

khách du lịch Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) đến năm 2025”. 

- Phối hợp với các địa phương triển khai 06 lớp truyền thông du lịch cộng 

đồng cho các hộ gia đình, dân cư có hoạt động dịch vụ du lịch tại các huyện: 

Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Tuy Phước, Tây Sơn và thị xã An Nhơn. 

- Tổ chức tập huấn công tác môi trường du lịch cho mô hình thí điểm Khu 

du lịch Trung Lương thuộc Đề án “Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch 

tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

- Hoàn thành Báo cáo nội dung kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng Văn kiện 

Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngành du lịch tỉnh Bình 

Định. 

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 19/2016/TT - 

BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường; góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện thỏa 

thuận Paris về biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Chuẩn bị bài tham luận Hội thảo “Khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, 

sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại Vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung”; Hội thảo “Giải pháp ứng dụng công nghệ để tổ chức 

liên kết sản xuất cây ăn quả của Bình Định”; Hội nghị “Chuyên đề phát triển du 

lịch huyện Hoài Nhơn gắn với định hướng phát triển du lịch phía Bắc tỉnh Bình 

Định”; Diễn đàn “Thanh niên Bình Định khởi nghiệp năm 2019”. 

2. Công tác Quảng bá, xúc tiến du lịch 

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung, đăng bài viết và bản tin du lịch trên 

trang web du lịch Bình Định và trang thông tin điện 

tử www.dulichbinhdinh.com.vn, đến nay tổng lượt truy cập đến thời điểm hiện 

tại là 3.700.000 lượt. 

- Hoàn chỉnh dự thảo nội dung tham gia quảng bá giới thiệu hình ảnh du 

lịch Quy Nhơn - Bình Định trong cuốn sách “Cẩm nang du lịch Việt Nam”. 

- Phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn triển khai công tác chuẩn bị 

cho đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc; phối hợp với Trung tâm Thông 

tin và truyền thông doanh nghiệp Việt Nam đề cử các đơn vị, doanh nghiệp tiêu 

biểu giới thiệu thông tin, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ trên trang 

www.diemhencuoituan.com.vn. 

- Báo cáo UBND tỉnh thực hiện chương trình Giới thiệu điểm đến du lịch 

Quy Nhơn Bình Định và tham dự Hội nghị “Xúc tiến hợp tác du lịch giữa các 

tỉnh/thành Việt Nam với các tỉnh Nam Lào” tại Nam Lào năm 2019. 

- Hoàn thành xây dựng Kế hoạch tổ chức bình chọn trực tuyến “Top 10 

điểm đến du lịch hấp dẫn Quy Nhơn – Bình Định”; tham mưu triển khai Kế 

hoạch tham gia chương trình Hội chợ VITM Cần Thơ 2019. 

3. Hoạt động kinh doanh du lịch  

- Hoạt động quản lý lưu trú: Hiện nay, toàn tỉnh có 288 khách sạn với tổng 

số phòng đạt 6.944 phòng (trong đó: khách sạn 3-5 sao đạt 2.622 phòng, khách 

sạn 2 sao đạt 897 phòng, khách sạn 1 sao đạt 1.542 phòng, cơ sở lưu trú đạt 

chuẩn đạt 1.883 phòng). 

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

doanh lữ hành du lịch (trong đó: có 11 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, 21 

đơn vị lữ hành nội địa cấp giấy phép). 

a. Khách du lịch, tham quan 

Theo thống kê ước tính tháng 10 năm 2019, ngành du lịch Bình Định đón 

được 271.200 lượt khách tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó: khách 

quốc tế đạt 19.798 lượt tăng 4,8%, khách nội địa đạt 251.402 lượt tăng 7,9% so 

với tháng 9 năm 2018). 

Lũy kế 10 tháng năm 2019, ngành du lịch Bình Định đón được 4.414.300 

lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó: khách quốc tế đón 

http://www.dulichbinhdinh.com.vn/
http://www.diemhencuoituan.com.vn/
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được 330.530 lượt, tăng 28,7% và khách nội địa đón được 4.083.770 lượt 

khách, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2018). 

b. Doanh thu thuần trong ngành du lịch 

Doanh thu du lịch tháng 10/2019 đạt 595,08 tỷ đồng, tăng 29,6% so với 

cùng kỳ năm 2018. Lũy kế doanh thu 10 tháng năm 2019, ngành du lịch Bình 

Định đạt được 5.512 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó 

doanh thu lưu trú 1.874 tỷ, doanh thu ăn uống 2150 tỷ, doanh thu vận chuyển và 

lữ hành 827 tỷ, doanh thu mua sắm 661 tỷ). Tổng số lao động trực tiếp ngành du 

lịch là 7.619 người lao động. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả kiểm tra, xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương năm 2019. 

- Tham mưu Tờ trình và Quyết định gửi UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2, Điều 

5 tại Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Bình Định 

về ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cơ sở lưu trú và cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh, sau khi tổng hợp 

ý kiến góp ý các ngành. 

- Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành du lịch triển khai Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh 

du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 

loại hình cho thuê lưu trú (Homestay) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 

5. Bộ phận Hỗ trợ thông tin khách du lịch 

 Trong tháng 10/2019, bộ phận hỗ trợ du khách của Trung tâm Thông tin 

xúc tiến du lịch đã tiếp nhận hơn 50 cuộc điện thoại của khách du lịch gọi đến 

đường dây nóng tìm hiều thông tin về các điểm đến du lịch, địa chỉ và khoảng 

cách các điểm tham quan, các sản phẩm dịch vụ - du lịch, các tour du lịch, các 

phương tiện vận chuyển, tàu xe, taxi, xe buýt.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2019 

1. Tổ chức Hội nghị công bố và xây dựng dự thảo Chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch làng nghề thuộc Đề án “Thí điểm phát triển du lịch tại các làng 

nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025”. 

2. Hoàn chỉnh dự thảo Đề án “Đảm bảo môi trường trong hoạt động du 

lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trình UBND 

tỉnh; triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo về Đề án.  

3. Báo cáo Ban cán sự Đảng Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn 

Lý Lương, Lý Hưng - xã Nhơn Lý và khu vực Bãi Xép - Phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn đến năm 2025” và xây dựng Kế hoạch công bố Đề án. 

4. Hoàn chỉnh Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”, trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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5. Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến 

thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước về du lịch theo Kế hoạch phát triển nguồn 

nhân lực du lịch năm 2019.  

6. Kiểm tra, tổng kết mô hình hội viên phụ nữ làm du lịch tại xã Nhơn 

Lý – thành phố Quy Nhơn của Kế hoạch phối hợp giữa Sở Du lịch và Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh năm 2019.  

7. Tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm quản lý và phục vụ khách du 

lịch Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc”. 

8. Hoàn chỉnh dự thảo Quy định các nội dung quản lý khu du lịch trên địa 

bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

9. Triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn trực tuyến “Top 10 điểm đến du 

lịch hấp dẫn Quy Nhơn – Bình Định”. 

10. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Thông tin và truyền thông doanh 

nghiệp Việt Nam đề cử các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu giới thiệu thông tin, 

hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ trên trang www.diemhencuoituan.com.vn. 

11. Phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình đón tiếp và làm 

việc với các nhà đầu tư Singapore để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định.  

12. Triển khai kế hoạch tham gia chương trình Hội chợ VITM Cần Thơ 

2019. 

13. Báo cáo UBND tỉnh về số liệu điều tra khảo sát của Đề án “Xác định 

đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế của tỉnh Bình Định”. 

14. Tiếp tục triển khai và phối hợp thực hiện nội dung quảng bá hình ảnh 

du lịch Quy Nhơn – Bình Định thông qua các Báo, Tạp chí, mạng xã hội 

Facebook, Fanpage, Twitter, các website chuyên về du lịch trong nước và các sự 

kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

15. Phối hợp các ngành triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 10 và nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 11 năm 2019, 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);  
- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 

http://www.diemhencuoituan.com.vn/
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