BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3455 /BVHTTDL-TCDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

V/v kích cầu du lịch nội địa

Kính gửi:
- Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch;
- Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch địa phương;
- Các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ.
Chương trình kích cầu du lịch nội địa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát động ban hành theo Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08/5/2020 vừa
qua đã được Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cộng
đồng doanh nghiệp và nhân dân đồng lòng hưởng ứng, mang lại hiệu quả tích cực.
Lượng khách du lịch nội địa tăng mạnh trong tháng 5,6,7/2020, đạt và vượt so với
cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, từ ngày 25/7/2020, dịch Covid-19 bùng phát trở lại
tại một số địa phương khiến hoạt động du lịch một lần nữa bị ảnh hưởng nặng nề.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên cả nước đã cơ bản được kiểm soát. Để
thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL trong bối cảnh mới, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát động Chương trình kích cầu du lịch
nội địa những tháng cuối năm 2020, tập trung vào các nội dung sau:
1. Các hoạt động kích cầu du lịch hướng theo chủ đề “Du lịch Việt Nam
an toàn, hấp dẫn”. Các địa phương, doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn
thông điệp riêng phù hợp với tính hấp dẫn và sản phẩm đặc thù của điểm đến.
2. Tập trung kích cầu nhằm vào đối tượng khách du lịch là người Việt Nam
và người nước ngoài làm việc, sinh sống tại Việt Nam.
3. Thực hiện phát động thị trường, giới thiệu điểm đến, thu hút khách trên cơ sở
Liên minh kích cầu giai đoạn trước, khuyến khích hình thành các liên minh kích cầu
mới dựa trên sản phẩm phù hợp nhu cầu du lịch tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng ngắn ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf và du lịch MICE …
4. Xây dựng những gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn về giá, đa dạng về
chương trình, đảm bảo chất lượng, uy tín và thương hiệu; đồng thời có những
chính sách hoàn hủy, hoán đổi linh hoạt, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch.
5. Nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19,
bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch
và kinh doanh dịch vụ du lịch. Khuyến khích du khách, doanh nghiệp thường
xuyên cập nhật thông tin về điểm đến an toàn trên các phương tiện thông tin đại
chúng và các phần mềm ứng dụng công nghệ số liên quan.
6. Đẩy mạnh truyền thông về du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn trên các
kênh truyền thông trung ương, địa phương và doanh nghiệp, góp phần xóa bỏ
tâm lý e ngại đi du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19.
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7. Giao Tổng cục Du lịch:
- Điều phối hoạt động của các Liên minh kích cầu giữa các địa phương,
hiệp hội du lịch, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, các hãng hàng không.
- Hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp quảng bá thông tin về chương trình
kích cầu trên trang www.vietnamtourism.gov.vn, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch
và kênh Youtube, Zalo, Facebook của Tổng cục Du lịch.
- Chủ trì, phối hợp tổ chức phát động kích cầu du lịch tại một số địa
phương, đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên toàn quốc.
8. Các Sở quản lý du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn:
- Tổ chức phát động kích cầu du lịch tại địa phương và xúc tiến điểm đến
tại những trung tâm gửi khách lớn.
- Ban hành các chính sách miễn, giảm phí, vé vào cửa các điểm tham quan;
hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu.
- Kiểm tra, xử lý nghiêm để đảm bảo việc tuân thủ các quy định an toàn
phòng chống dịch bệnh tại các điểm đến, các doanh nghiệp trên địa bàn.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thực hiện
đúng cam kết về giá và chất lượng của chương trình kích cầu du lịch; kịp thời
phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.
9. Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các hiệp hội du lịch địa phương, hội nghề
nghiệp liên quan huy động hội viên tham gia liên minh kích cầu du lịch.
10. Các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, hãng hàng không, cơ sở
dịch vụ và khu vui chơi giải trí:
- Thực hiện tốt các quy định về an toàn phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh
truyền thông về cam kết thực hiện du lịch an toàn.
- Xây dựng các sản phẩm mới, chương trình kích cầu/khuyến mại, nâng cao
chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Cung cấp thông tin, thông báo về dịch vụ và giá
cả khuyến mại, thực hiện đúng cam kết với đối tác, với khách du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi sự phối hợp vào cuộc của các địa
phương, sự hưởng ứng tích cực của các hiệp hội du lịch và cộng đồng doanh
nghiệp để chương trình kích cầu du lịch đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (để phối hợp chỉ đạo);
- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
- TCDL, các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCDL, TLV (250).
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