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THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Bình Thuận

về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua
và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

------

Ngày 16/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm 
việc với  Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Bình Thuận (viết tắt là Hiệp hội) về 
tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong 
thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo 
Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH - TT và DL), Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường 
Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Nghề và Trường Đại học Phan Thiết.

Sau khi nghe Chủ tịch Hiệp hội Du lịch báo cáo, ý kiến tham gia của các 
thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:

I- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua
Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân 

tỉnh nhà đã có nhiều nỗ lực, thúc đẩy lĩnh vực du lịch của tỉnh ngày càng phát 
triển; tiềm năng du lịch được khai thác ngày càng tốt hơn, doanh thu du lịch và tỷ 
trọng đóng góp của ngành du lịch vào GDP của tỉnh ngày càng tăng. Tuy nhiên, 
ngành du lịch của tỉnh phát triển còn chậm, thiếu vững chắc, chưa tương xứng 
với tiềm năng, lợi thế có được; chưa có sự bứt phá rõ rệt; còn nhiều bất cập và 
thách thức trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng cần thấy rằng tiềm năng, lợi thế về du lịch 
của tỉnh còn rất phong phú, đa dạng chưa được khai thác, phát huy đúng mức. 
Đồng thời, những điểm nghẽn, bất cập về hạ tầng kỹ thuật, nhất là về giao thông 
đối ngoại, sân bay, điện, về chồng lấn quy hoạch du lịch với quy hoạch khai thác 
khoáng sản titan… đã và đang được tập trung tháo gỡ.

II- Mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến
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* Mục tiêu đặt ra là: Tiếp tục phát triển du lịch của tỉnh nhà nhanh và bền 
vững, giữ vững thương hiệu khu du lịch Mũi Né - Phan Thiết.

1. Trong năm 2014, tiến hành tổ chức sơ kết 3 năm (2011 - 2014) thực hiện 
Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 03/10/2011 của Tỉnh ủy (khóa XII) về phát triển 
du lịch đến năm 2015. Để việc sơ kết nghị quyết đạt kết quả tốt, cần thực hiện 
một số việc sau:

- Sở VH - TT và DL chủ trì, phối hợp với Hiệp hội và các sở, ngành, địa 
phương liên quan tham mưu tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện 402 
doanh nghiệp du lịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm ngày Du 
lịch Bình Thuận (24/10/2014). Để tổ chức chu đáo buổi gặp mặt, Hiệp hội phải 
thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp thông qua Website của Hiệp hội (hoặc 
bằng hình thức phù hợp) và đề nghị các doanh nghiệp nêu kiến nghị, đề xuất với 
lãnh đạo tỉnh về những vấn đề phát sinh qua thực tiễn hoạt động để Hiệp hội tổng 
hợp gửi Sở VH - TT và DL.

- Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, Sở VH - TT 
và DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết cụ thể 
từng vấn đề để tham mưu lãnh đạo tỉnh trao đổi tại buổi gặp mặt với các doanh 
nghiệp du lịch nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền của 
tỉnh; đối với những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính 
phủ và các bộ, ngành Trung ương thì lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị giải 
quyết, tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch phát triển.

2. Về quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch: Đề nghị Ủy ban 
nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án sớm hình thành Trung tâm du lịch  - thể 
thao biển mang tầm quốc gia theo Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa XII), gắn kết với đẩy mạnh xây dựng Phan Thiết trở thành thành 
phố du lịch.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tích cực để xử lý có hiệu quả các 
vấn đề về môi trường, chồng chéo trong quy hoạch giữa du lịch với các ngành 
khác, hạ tầng,… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

4. Về sản phẩm du lịch: Tiếp tục động viên nhà đầu tư duy trì tổ chức Lễ 
hội khinh khí cầu quốc tế hàng năm và phát triển mạnh các môn thể thao biển, 
nghiên cứu và tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển loại hình du 
lịch thủy phi cơ,… Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, khai thác cảnh quan 
biển, đảo, đồi cát, sông, suối, thác, hồ tự nhiên… để phát triển đa dạng các loại 
hình du lịch, tạo điều kiện thu hút du khách. Có giải pháp tập trung đầu tư xây 
dựng và giữ vững uy tín, thương hiệu khu du lịch trọng điểm Hàm Tiến - Mũi Né.
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6. Về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch: Cần có hội nghị 
bàn chuyên đề về vấn đề này nhằm đáp ứng tốt yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 
Hiệp hội Du lịch Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai 
thực hiện; định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh 
ủy để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:    
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch Bình Thuận;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

CHÁNH VĂN PHÒNG   

(đã ký và đóng dấu) 

Lê Tấn Lai
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