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Quảng Nam, ngày

tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 2292/QĐ-BVHTTDL ngày 13/8/2021 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch
giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển
thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình
số 234/TTr-SVHTTDL ngày 06/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2030 với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các quan điểm, mục
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021
của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2030 đối với lĩnh vực du lịch và Quyết định số 2292/QĐBVHTTDL ngày 13/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành
Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.
2. Xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch Quảng Nam giai đoạn
2021 - 2025 để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng phát triển du lịch
Quảng Nam đến năm 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn.
3. Tăng cường phối hợp đồng bộ của các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể,
địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện Chương trình. Phân công
trách nhiệm cụ thể để các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố,
cơ quan và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất
lượng và hiệu quả đề ra.
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4. Việc triển khai thực hiện Chương trình phải quyết liệt, chủ động, thực
chất và hiệu quả; phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá
và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
II. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch của miền Trung và cả
nước. Xây dựng thương hiệu, sản phẩm dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc
tế. Bảo tồn và phát huy hiệu quả tài nguyên, lợi thế phát triển du lịch; chú trọng
phát triển du lịch hơn nữa về phía Nam và phía Tây của tỉnh.
2. Mục tiêu cụ thể
* Đến năm 2025
- Đón khoảng 12 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 50%.
- Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng.
- Lao động trực tiếp trong ngành du lịch: 23.000 người; trong đó, có khoảng
75% lao động qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ.
- Tổng số cơ sở lưu trú du lịch: 1.000 cơ sở với 22.000 phòng.
* Đến năm 2030
- Đón khoảng 18 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 55%.
- Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 45.000 tỷ đồng.
- Lao động trực tiếp trong ngành du lịch: 40.000 người; trong đó, có 85% lao
động qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ.
- Tổng số cơ sở lưu trú du lịch: 1.200 cơ sở với 29.000 phòng.
III. Nhiệm vụ và giải pháp
Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết
số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh
Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh xây dựng
Chương trình triển khai theo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể giai đoạn 2021
- 2025, cụ thể:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối
với vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch.
2. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá
trình phát triển du lịch.
3. Đổi mới nhận thức, tư duy phát triển du lịch.
4. Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch.
5. Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ.
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6. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, quảng bá và xúc tiến du lịch.
7. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch.
8. Phát triển nguồn nhân lực du lịch.
9. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển du lịch.
10. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.
11. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng môi trường du
lịch an toàn và hấp dẫn.
(Kèm theo Danh mục nội dung công việc cụ thể giai đoạn 2021 - 2025)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Là cơ quan chủ trì, ngoài việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được
phân công, chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh,
Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, cơ
quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
theo Chương trình.
b) Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh về
kết quả thực hiện Chương trình trước ngày 30/10 hằng năm để kịp thời chuẩn bị
xây dựng chương trình công tác cho năm tiếp theo; tham mưu UBND tỉnh sơ kết
vào cuối năm 2023 và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình vào cuối
năm 2025.
c) Tích cực phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu
UBND tỉnh cân đối, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ,
đề án, kế hoạch, chính sách theo Chương trình và kết hợp huy động nguồn vốn
xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành, địa phương
theo dõi, cân đối ngân sách và trình cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí
thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc Chương trình.
3. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Căn cứ các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày
20/7/2021 của Tỉnh ủy và nội dung công việc tại Danh mục kèm theo Chương
trình này, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, lập dự toán kinh phí chi tiết đối
với các nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí triển khai
thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
b) Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm
vụ được phân công; tăng cường phối hợp triển khai giữa các Sở, Ban, ngành, các
huyện, thị xã, thành phố để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
phát triển du lịch.
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c) Định kỳ trước ngày 15/10 hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ, cũng như khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và đề xuất, kiến nghị
gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và
Nhân dân đồng thuận, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị
quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy.
- Phối hợp giám sát các ngành, địa phương triển khai thực hiện chương
trình, tổ chức phản biện đối với những nội dung lớn, quan trọng, có tác động sâu
sắc đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.
5. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
Phát huy vai trò của tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phát triển du lịch;
huy động sự tham gia của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhằm tạo nguồn
lực để tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển du lịch.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan
và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH, NC, KGVX.
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