UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 491 /SVHTTDL-QLDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 18 tháng 4 năm 2019

V/v thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP
về phiên họp Chính phủ thường kỳ
tháng 02 năm 2019

Kính gửi:
- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các khu di tích, điểm tham quan du lịch;
- Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành;
- Các cơ sở lưu trú du lịch.
Triển khai chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số
389/VPUBND-THVX ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng
03 năm 2019 của Chính phủ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đề
nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các khu di tích,
điểm tham quan du lịch; doanh nghiệp du lịch, lữ hành; cơ sở lưu trú du lịch trên
địa bàn Tỉnh thực hiện các nội dung sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh, phát triển du lịch.
- Phát huy các giá trị cơ sở vật chất tại các di tích lịch sử văn hóa, các hoạt
động lễ hội để phát triển du lịch.
- Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đặc thù của
địa phương.
- Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh địa phương theo hướng ngày
càng chuyên nghiệp hơn.
2. Các khu di tích, điểm tham quan du lịch; Các doanh nghiệp du
lịch, lữ hành và các cơ sở lưu trú du lịch:
- Khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, các tài nguyên thiên nhiên, tài
nguyên du lịch kết hợp bảo vệ môi trường.
- Tăng cường tham gia quảng bá, truyền thông phát triển thương hiệu tại
các sự kiện du lịch trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các sản phẩm du lịch đặc thù, đầu tư
cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch để thu hút khách.

- Đổi mới phương thức kinh doanh, cách làm du lịch theo hướng chuyên
nghiệp, hiện đại và hiệu quả.
- Tăng cường cập nhật thông tin thị trường, nắm bắt tình hình trong nước
và thế giới để có giải pháp chủ động ứng phó, hiệu quả.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLDL(C.C).40b.
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