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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình Hành động của ngành Du lịch 
-------------------------------- 

  

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  

     Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội 

khoá XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm 

kỳ khoá XII; 

     Căn cứ Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính 

sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của 

Tổ chức Thương mại Thế giới; 

     Căn cứ Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về 

việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

     Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH 

  

     Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Hành 

động của Ngành Du lịch nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ. 

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

     Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

           

                                                                      KT. BỘ TRƯỞNG 

                                                                        THỨ TRƯỞNG 

  

                                                                              (Đã ký) 

  

                                                                      Trần Chiến Thắng 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

của ngành Du lịch 

Thực hiện chương trình hành động của chính phủ sau khi  

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)  

giai đoạn 2007 - 2012 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 564/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2007) 

             

 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Chương trình Hành động của ngành Du lịch được thực hiện nhằm triển khai Chương 

trình Hành động của Chính phủ (được ban hành kèm theo Nghị quyết số 

16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ) thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính 

sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của 

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Chương trình này xác định rõ nhiệm vụ của 

các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương, của các doanh 

nghiệp du lịch nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, đưa du lịch nước ta bước 

vào giai đoạn phát triển mới, nhanh, mạnh và bền vững, phấn đấu đạt và vượt các 

chỉ tiêu đã đề ra trong Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Về đón khách quốc tế: phấn đấu đến năm 2010, Du lịch Việt Nam sẽ đón được 5,5-

6,0 triệu lượt khách quốc tế với nhịp độ tăng trưởng trung bình đạt 11,4%, 25 triệu 

lượt khách du lịch nội địa. 

- Về thu nhập du lịch: phấn đấu năm 2010, doanh thu du lịch đạt 4,0 - 4,5 tỷ USD, 

đưa tổng sản phẩm du lịch (GDP) năm 2010 đạt 5,3% tổng GDP của cả nước với 

tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 11,0 – 11,5%/năm.  

- Về phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: điều tra, lập quy hoạch và đầu tư xây 

dựng và hoàn thiện 4 khu du lịch tổng hợp quốc gia và 16 khu du lịch chuyên đề 

quốc gia; nâng cấp các tuyến điểm du lịch quốc gia và quốc tế, các khu du lịch có ý 

nghĩa vùng và địa phương; đầu tư xây mới và nâng cấp hệ thống khách sạn, phấn 

đấu đến năm 2010 có trên 250.000 phòng khách sạn, đáp ứng nhu cầu lưu trú của 

khách. 

- Về tạo việc làm cho xã hội: đến năm 2010 Du lịch tạo 1,4 triệu việc làm cho xã 

hội, trong đó có 350.000 việc làm trực tiếp.  

- Phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có ngành 

du lịch phát triển hàng đầu trong khu vực. 



  

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Nhóm nhiệm vụ xuất phát từ việc cụ thể hoá Chương trình Hành động của 

Chính phủ 

1.1. Về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong ngành Du lịch nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng về hội 

nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO, những cơ hội và thách thức của du lịch Việt 

Nam khi Việt Nam là thành viên của WTO, phát huy mọi tiềm lực để nắm bắt cơ 

hội, vượt qua thách thức, đưa du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững sau 

khi Việt Nam gia nhập WTO. 

- Tổ chức các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn để trao đổi, phổ biến nội dung các cam 

kết cụ thể trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực có liên quan cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong Ngành nhằm nâng cao hiểu biết về nội dung cam 

kết, về qui tắc và luật lệ của WTO để đảm bảo việc tuân thủ đúng luật, đúng qui tắc 

và cam kết trong quá trình quản lý và kinh doanh. 

- Tổ chức các chương trình truyền thông để phổ biến về những cơ hội và thách thức 

đối với du lịch Việt Nam khi Việt Nam gia nhập WTO thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng nhằm định hướng thông tin phù hợp đường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước. 

- Phối hợp với các địa phương tổ chức phổ biến Luật Du lịch và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

- Hình thành diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phát triển du lịch với việc 

tuân thủ các cam kết khi gia nhập, qui tắc và luật lệ của WTO trên mạng thông tin 

ngành Du lịch. 

1.2. Về công tác xây dựng pháp luật, thể chế và cải cách hành chính 

- Tiến hành rà soát hệ thống văn bản pháp luật về du lịch hiện hành, loại bỏ những 

quy định chồng chéo, không phù hợp với các cam kết; soạn thảo các văn bản quy 

phạm pháp luật cụ thể, phù hợp cam kết, đảm bảo môi trường kinh doanh thông 

thoáng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch; 

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch quốc gia và vùng làm cơ sở cho 

việc xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển du lịch các khu vực có tiềm năng và xác 

định các dự án đầu tư cụ thể. 

- Rà soát các thủ tục hành chính để loại bỏ các giấy tờ, thủ tục, giấy phép không cần 

thiết, công bố công khai, minh bạch mọi chính sách, cơ chế quản lý, quy trình tác 

nghiệp, người chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết công việc của các cơ quan 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch để mọi tổ chức, cá nhân thực hiện và giám 

sát việc thực hiện. 

- Ban hành hệ thống phân cấp mới theo đề án tổng thể của Chính phủ đảm bảo tính 

hệ thống, ban hành cơ chế kiểm tra việc thực hiện phân cấp, gắn phân cấp với kiểm 

tra, giám sát. 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành 

Luật Du lịch theo hướng đẩy mạnh phân cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và 

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 



- Xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý theo hướng 

xây dựng công sở điện tử, phục vụ đắc lực cho cải cách hành chính. 

- Xác định các nội dung liên quan đến du lịch trong cam kết gia nhập WTO có thể 

thực hiện trực tiếp và nội dung cần phải nội luật hoá để xây dựng kế hoạch sửa đổi 

Luật Du lịch và các văn bản dưới luật liên quan. 

- Hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật ngành phù hợp với các quy định quốc tế để bảo 

vệ lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

- Xây dựng cơ chế tham vấn đối với các đối tượng được quản lý, các doanh nghiệp 

du lịch trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật theo nguyên tắc công khai, 

minh bạch của WTO. 

- Xây dựng hệ thống thống kê du lịch phù hợp với Luật Thống kê và thông lệ quốc 

tế. 

1.3. Về hợp tác quốc tế 

- Nghiên cứu, đề xuất cụ thể hoá các hiệp định về hợp tác du lịch song phương và 

đa phương giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế. 

- Tăng cường hợp tác nhằm đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh đất nước và du lịch 

giữa Việt Nam với các nước. 

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam với 

Hiệp hội Du lịch các nước, giữa các hiệp hội nghề du lịch Việt Nam với hiệp hội 

nghề du lịch các nước. 

- Khuyến khích hợp tác, liên kết, liên doanh giữa địa phương với địa phương, giữa 

doanh nghiệp với doanh nghiệp góp phần phát triển mối quan hệ giữa du lịch Việt 

Nam với du lịch các nước. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; tranh 

thủ sự hỗ trợ của quốc tế để thu hút chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật, thu hút tài trợ từ các 

nước có du lịch phát triển, triển khai hiệu quả các dự án về phát triển nguồn nhân 

lực du lịch; liên kết trao đổi học sinh sinh viên giữa các cơ sở đào tạo du lịch của 

Việt Nam và các nước. 

- Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, các nước tiểu vùng sông Mê Kông 

và các nước ASEAN, xây dựng các chương trình phát triển chung để thu hút đầu tư 

nước ngoài. 

2. Nhóm nhiệm vụ xuất phát từ chiến lược phát triển ngành 

2.1.  Về phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch 

- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong xây dựng và thực hiện các kế 

hoạch phát triển và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông 

phục vụ phát triển du lịch. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật Ngành trong đó ưu 

tiên phát triển các cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm khắc phục tình 

trạng thiếu các cơ sở lưu trú du lịch nói chung và cơ sở lưu trú du lịch cao cấp nói 

riêng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. 

- Xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực du lịch theo từng giai 

đoạn đến năm 2020 trong đó ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng các công trình nghỉ 



dưỡng, vui chơi giải trí, khách sạn, hạ tầng du lịch có chất lượng cao theo quy hoạch, 

ưu tiên các dự án phát triển loại hình du lịch thân thiện với môi trường và góp phần 

xoá đói, giảm nghèo. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư xây dựng các 

công trình du lịch (khách sạn, khu du lịch, khu vui chơi giải trí...) có ý nghĩa quốc 

gia. 

2.2. Về tăng cường năng lực đội ngũ lao động trong ngành du lịch 

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch đến 

2015 và tầm nhìn đến năm 2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm 

phát triển nguồn nhân lực du lịch đủ về số lượng, cao về chất lượng và hợp lý về cơ 

cấu; là động lực thúc đẩy du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo yêu cầu 

phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Nội dung chủ yếu của chương trình bao 

gồm: tăng cường năng lực hệ thống quản lý phát triển nguồn nhân lực du lịch; Đào 

tạo lại, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và lao động trong Ngành; Phát triển đội ngũ 

giáo viên, giảng viên, đào tạo viên du lịch; Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và tăng 

cường năng lực quản lý của cơ sở đào tạo du lịch; Phát triển chương trình, giáo trình; 

xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp du lịch; ứng dụng công nghệ 

mới trong phát triển nguồn nhân lực du lịch; Nâng cao nhận thức cộng đồng về du 

lịch. 

2.3.  Về xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch 

- Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng thị trường 

và có sức cạnh tranh trong khu vực. Trong đó, ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá lịch sử và thể thao, vui chơi giải trí. 

- Thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch mới, đặc biệt là du lịch đường bộ liên 

quốc gia, du lịch đường biển. Nghiên cứu khảo sát xây dựng các sản phẩm du lịch 

độc đáo của các địa phương, các vùng và sản phẩm liên quốc gia để thu hút khách 

quốc tế và đẩy mạnh thu hút khách nội địa 

- Lập đề án phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp ở khu vực ven 

biển và vùng núi có khí hậu ôn hoà nhằm hình thành hệ thống các sản phẩm chất 

lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách. 

- Xây dựng đề án phát triển các cơ sở vui chơi giải trí, hệ thống các cửa hàng dịch 

vụ đạt chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của 

khách du lịch. 

- Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch tầm cỡ quốc tế nhằm 

thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. 

2.4. Về công tác xúc tiến quảng bá, phát triển thị trường 

- Xây dựng và thực hiện chiến lược xúc tiến du lịch với các nhiệm vụ cơ bản gồm: 

+ Nghiên cứu xác định nhu cầu thị trường và các thị trường trọng điểm cần ưu tiên 

trong tình hình hiện tại. 

+ Nghiên cứu, đầu tư nâng cao chất lượng của công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở 

nước ngoài nhằm đảm bảo hiệu quả quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thị trường 

và thu hút khách. 



+ Đa dạng hoá các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cả trong nước và ở nước 

ngoài nhằm mở rộng thị trường khách cả trong và ngoài nước, góp phần vào sự tăng 

trưởng của du lịch Việt Nam. 

+ Mở rộng phạm vi các công cụ sử dụng trong công tác tuyên truyền, quảng bá du 

lịch Việt Nam, trong đó vai trò của internet được coi trọng đặc biệt. 

+ Xây dựng và hoàn thiện cơ chế tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ cho công 

tác xúc tiến du lịch. 

+ Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến ở trung ương và các địa 

phương. 

2.5. Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững 

- Triển khai tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài, ở trong 

nước. Trong đó, tập trung tối đa cho việc tổ chức các sự kiện quan trọng như năm 

du lịch Cần Thơ 2008, diễn đàn du lịch các nước ASEAN 2009. 

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án bảo vệ môi trường, 

nâng cao năng lực quan trắc, ứng phó với các sự cố môi trường tại các khu du lịch 

quốc gia. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường cho 

phát triển du lịch bền vững. 

- Nghiên cứu xây dựng đề án ứng phó khủng hoảng, rủi ro trong du lịch, đặc biệt là 

thiên tai và dịch bệnh. 

- Nghiên cứu xây dựng đề án phát triển du lịch gắn với xoá đói giảm nghèo. 

- Xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững nhằm thực hiện chương trình 

Nghị sự 21 Việt Nam. 

- Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường của ngành du lịch, lồng ghép vào kế 

hoạch đào tạo, phổ biến thông tin và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả việc 

thực hiện nhiệm vụ môi trường của Ngành. 

- Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường trong du lịch. 

3. Nhóm nhiệm vụ xuất phát từ kết quả đánh giá về tác động của hội nhập kinh 

tế quốc tế nói chung và gia nhập WTO nói riêng 

3.1.  Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch 

- Thực hiện hiệu quả sâu rộng quá trình xã hội hoá, hiện đại hoá và nâng cao chất 

lượng đào tạo, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, các đối tượng trong nước 

và ngoài nước tham gia vào đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

- Thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội, áp dụng mô hình đào tạo linh hoạt theo tín 

chỉ, thực hiện việc hợp tác liên kết đa dạng, đào tạo theo địa chỉ, thu hút sự tham gia 

của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng đúng với nhu cầu doanh 

nghiệp, nhu cầu người học và nhu cầu của xã hội. 

3.2. Về phối hợp liên ngành   

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc điều 

chỉnh một số mức thuế đối với hoạt động du lịch, xây dựng và áp dụng chính sách 

hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá mua tại Việt Nam cho khách du lịch. 

- Phối hợp với Bộ Thương mại phát triển hệ thống cửa hàng dịch vụ đạt chuẩn để 

khuyến khích hoạt động mua sắm, tăng chi tiêu của khách khi đến Việt Nam. 



- Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, Ngành liên quan xây dựng và thực 

hiện đề án phát triển hệ thống trạm dừng chân phục vụ khách du lịch dọc các tuyến 

đường quốc lộ, đặc biệt là các tuyến đường trùng với tuyến du lịch quốc gia; xây 

dựng đề án với lộ trình cụ thể về việc mở rộng phạm vi hoạt động cho các đoàn xe 

du lịch tay lái bên phải, các đoàn xe caravan và xe mô tô phân khối lớn vào Việt 

Nam; triển khai việc quy định tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng, cấp biển hiệu và 

kiểm tra hoạt động của các loại phương tiện vận chuyển khách du lịch (ô tô, tàu 

thuyền). 

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu khả năng cấp visa tại cửa khẩu, 

miễn visa song phương và đơn phương cho khách  du lịch tại một số thị trường du 

lịch trọng điểm của Việt Nam. 

- Phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng 

cục Hải quan xây dựng đề án nâng cao chất lượng dịch vụ công tại các đầu mối tiếp 

xúc với du khách.  

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, Ngành liên quan trong việc xác 

định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực du lịch và tổ chức các diễn 

đàn kêu gọi đầu tư cả ở trong nước và nước ngoài.  

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch và quảng bá xúc tiến du 

lịch. 

- Phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, 

giám sát đối với các dự án đầu tư xây dựng các công trình du lịch (khách sạn, khu 

du lịch, khu vui chơi giải trí...) có ý nghĩa quốc gia. 

3.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch  

- Xây dựng đề án nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực du lịch, trong 

đó đề xuất các chính sách vĩ mô nhằm khai thác tối đa tiềm năng về lịch sử văn hoá, 

về sinh thái của nước ta, phát huy lợi thế của xã hội ổn định, hoà bình và mến khách. 

- Xây dựng chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch 

với các nội dung cơ bản gồm: 

+ Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam lựa chọn một số doanh nghiệp điển hình 

để phân tích khả năng cạnh tranh, làm cơ sở cho các doanh nghiệp trong Ngành tự 

phân tích khả năng cạnh tranh của mình. 

+ Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam, 

phù hợp xu thế và trình độ quốc tế. 

+ Thúc đẩy hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước giữa các doanh nghiệp để nâng cao 

vị thế của du lịch Việt Nam. 

+ Xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường trên cơ sở phân tích khả năng cạnh tranh 

của sản phẩm du lịch Việt Nam và chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 

- Xây dựng và triển khai đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch 

Việt Nam với các hoạt động bao gồm : 

+ Tăng cường khảo sát, nghiên cứu các vùng, các địa phương để khai thác, phát hiện 

các nguồn tiềm năng cho xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc thù của các 

địa phương (văn hoá bản địa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú...). 



+ Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mạo hiểm đặc thù của Việt Nam (lặn 

biển, leo núi, thám hiểm hang động...), tổ chức các cuộc đua, các hoạt động chuyên 

đề... để thu hút khách du lịch. 

+ Xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, liên quốc gia để hội nhập các sản phẩm 

du lịch Việt Nam với khu vực. 

- Xây dựng kế hoạch củng cố, mở rộng và nâng cao năng lực của các hiệp hội nghề 

du lịch. 

  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong chương trình hành động này 

và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Văn phòng Tổng cục Du lịch, 

các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn 

vị mình. 

- Đối với những nhiệm vụ cần triển khai theo chương trình, đề án, Lãnh đạo các Vụ, 

Văn phòng, Cục và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng 

các đề án, chương trình của đơn vị mình với các mục tiêu, nội dung, giải pháp thực 

hiện và phương án tổ chức triển khai cụ thể trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 31 tháng 

10 năm 2007.  

- Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo chương trình, đề án, các đơn 

vị cần tổ chức triển khai thực hiện ngay để bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả 

những nội dung của Chương trình Hành động. 

- Các sở quản lý du lịch căn cứ Chương trình Hành động của địa phương và nội dung 

của Chương trình này, xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị mình trình UBND 

tỉnh phê duyệt và gửi báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để phối hợp chỉ đạo 

trước ngày 31 tháng 10 năm  2007./.  
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