
 

 

BỘ VĂN H ÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                                                               

Số:            /KH-BVHTTDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành 

 

Triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính 
phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu 
tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai các chính sách 
kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành với các nội dung chính như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: Triển khai kịp thời chính sách, biện pháp để kích cầu, phục 
hồi các hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022.  

2. Yêu cầu  

- Bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội; kết hợp hài hòa giữa an toàn phòng chống dịch bệnh và 
hoạt động du lịch, lữ hành.  

- Bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả của các chính sách, biện pháp 
kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành.  

- Đề cao trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và  
Du lịch với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội liên quan trong việc xây dựng, 
triển khai chính sách, biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành.   

II. NỘI DUNG  

1. Đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch 

- Ưu tiên thúc đẩy nhanh, hiệu quả chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID - 
19 cho người dân, người lao động tại các trung tâm du lịch, từng bước mở rộng 
cả nước.  

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các điểm đến, cơ sở dịch vụ 
du lịch, nâng cao năng lực y tế phòng, chống COVID-19, tổ chức thực hiện tốt 
quy định 5K.   

- Tạo điều kiện thuận lợi đi du lịch đối với khách nội địa và khách quốc tế 
có chứng nhận tiêm chủng vắc-xin, phù hợp với hệ thống công nhận quốc tế.  

- Thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc (Kiên Giang). 
Trên cơ sở đó chuẩn bị từng bước mở rộng ra các điểm đến trong cả nước, bao 
gồm Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), 
Đà Lạt (Lâm Đồng)...  
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2. Tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch  

- Triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch với thông điệp “Người 
Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và “Du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn”. 

- Định hướng truyền thông giới thiệu, mở cửa điểm đến, quy trình du lịch 
an toàn, chính sách mới liên quan đến xuất nhập cảnh; cập nhật thông tin các 
chương trình du lịch mới, có ưu đãi.  

- Đa dạng các kênh truyền thông: Qua các trang web, mạng xã hội, các sự 
kiện du lịch trực tuyến; các kênh truyền thông quốc tế lớn; phối hợp hiệu quả 
với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác truyền thông, 
xúc tiến, quảng bá du lịch.  

- Khuyến khích doanh nghiệp du lịch xây dựng các gói sản phẩm kích cầu 
với các ưu đãi và cam kết về chất lượng. Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối lại thị 
trường cả trực tuyến và trực tiếp; tiếp cận thị trường, xúc tiến bán sản phẩm.  

3. Phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường  

- Triển khai quy hoạch hệ thống du lịch, định hướng phát triển các loại hình 
sản phẩm du lịch bền vững, du lịch an toàn, du lịch gắn với thiên nhiên và bảo 
vệ sức khỏe. 

- Hỗ trợ đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu thay đổi đa 
dạng của thị trường: sản phẩm, dịch vụ du lịch ban đêm, du lịch gắn với ẩm 
thực, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch golf, du lịch chăm sóc sức 
khỏe...  

- Khuyến khích doanh nghiệp nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác xây dựng 

các chuỗi sản phẩm, dịch vụ có tính bổ trợ cho nhau; làm mới, bổ sung giá trị 

gia tăng cho các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ.  

4. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong ngành Du lịch  

- Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch; hình thành hệ thống 
thông tin số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch.  

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo du lịch an toàn đối với 
điểm đến, cơ sở cung ứng dịch vụ và khách du lịch: Nâng cấp ứng dụng “Du 
lịch Việt Nam an toàn”, hệ thống đăng ký và khai báo an toàn 
www.safe.tourism.com.vn, xây dựng hệ thống chứng nhận số tiêm chủng vắc-
xin www.travelpass.tourism.vn để phục vụ khách quốc tế khi điều kiện cho 
phép.  

- Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, các ứng dụng di động tiện lợi 
hỗ trợ khách du lịch.  

- Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối, giới thiệu, bán sản phẩm thuận lợi 
hơn trên môi trường mạng (hội chợ, diễn đàn giới thiệu điểm đến, kết nối doanh 
nghiệp trực tuyến). 

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động marketing số; ứng dụng công nghệ thực 
tế ảo, thực tế tăng cường và các công nghệ tiên tiến khác nhằm tăng giá trị và 
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sức hấp dẫn của điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch.  

5. Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch  

- Đề xuất triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với hoạt động khôi 
phục kinh doanh, trả lương người lao động, nghiên cứu thị trường, phát triển sản 
phẩm, dịch vụ mới của doanh nghiệp du lịch, thực hiện các chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của Chính phủ.  

- Đề xuất miễn, giảm thuế đối với các khoản chi phí kích cầu, xây dựng các 
sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo nghề du lịch.  

6. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt 
động du lịch 

- Đề xuất, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành 
du lịch về nghiệp vụ, kỹ năng khai thác thị trường, phát triển sản phẩm, chuyển 
đổi số và các kiến thức khác nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.  

- Đề nghị các địa phương có chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động trong du lịch.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổng cục Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch. 

- Hướng dẫn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động du 

lịch; phối hợp tổ chức truyền thông, quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam an 

toàn, hấp dẫn; đề xuất và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 

phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành. 

2. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Có trách nhiệm phối hợp thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

3. Các sở quản lý du lịch  

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc triển khai các chính 

sách, biện pháp kích cầu, phục hồi du lịch trên địa bàn: Chuẩn bị tốt các điều 

kiện mở cửa điểm đến, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; có chính sách 

miễn, giảm phí, lệ phí các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn; hỗ trợ doanh 

nghiệp du lịch, người lao động phục hồi hoạt động kinh doanh.  

4. Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch 

Phối hợp đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục 

hồi hoạt động kinh doanh, đào tạo và đào tạo lại lao động; thực hiện tốt các quy 

định về du lịch an toàn; liên kết, triển khai các gói sản phẩm, dịch vụ nhằm kích 

cầu du lịch. 
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IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI 

Kinh phí triển khai Kế hoạch từ chương trình xúc tiến, quảng bá, phát triển 

du lịch của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị các đơn 

vị kịp thời thông tin về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) để 

xem xét điều chỉnh./. 

  
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đoàn Văn Việt; 

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- TCDL, các Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 

- Sở quản lý du lịch; 

- Hiệp hội DLVN; 

- Lưu: VT, TCDL, NQT (150).  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Việt 
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