TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 455-TB/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 17 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)
về chuyên đề “Tiếp tục khai thác và phát huy lợi thế du lịch Bình Thuận”
và chuyên đề “Hệ thống giải pháp giữ vững thương hiệu khu du lịch Mũi Né,
thành phố Phan Thiết”
----Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí báo cáo chuyên đề về “Tiếp tục
khai thác và phát huy lợi thế du lịch Bình Thuận” và “Hệ thống giải pháp giữ
vững thương hiệu khu du lịch Mũi Né, thành phố Phan Thiết”; Ban Thường vụ
Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ủy, các ngành tiếp tục tổ chức triển khai
thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày
03/10/2011 của Tỉnh ủy (khóa XII) về phát triển du lịch đến năm 2015 đề ra, kết
hợp triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong
Báo cáo số 173/BC-UBND, ngày 08/9/2014 và Báo cáo số 189/BC-UBND, ngày
30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ
tổ chức tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU và bàn nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo.
2. Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện một số
nhiệm vụ cụ thể sau:
a) Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng chất lượng từng cơ sở du lịch, tập
trung trước hết ở các cơ sở đã được xếp hạng, để có giải pháp cụ thể trong thời
gian đến.
b) Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch của tỉnh.
c) Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp nhằm bảo đảm giữ
vững trật tự, môi trường kinh doanh, văn hóa, vệ sinh môi trường ở các khu,
điểm, cơ sở du lịch nói chung và Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né nói riêng.
d) Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề ra biện pháp nhằm từng bước hoàn
thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung và
Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né nói riêng.
Riêng tại khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, cần có giải pháp tích cực triển
khai xây dựng vỉa hè phía Tây đường Nguyễn Đình Chiểu - khu vực Hàm Tiến.
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e) Đánh giá và đề ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng từng hoạt động lễ
hội, các sản phẩm du lịch, định hướng phát triển các lễ hội, sản phẩm du lịch phục
vụ du lịch của tỉnh trong thời gian đến; chú ý nghiên cứu, phát triển thêm các sản
phẩm lưu niệm, sản phẩm đặc trưng của thành phố Phan Thiết.
f) Đánh giá tình hình và biện pháp nhằm tiếp tục khai thác và phát huy tốt
những giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh phục vụ du lịch.
g) Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Du lịch
Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2015).
3. Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển du lịch trên các tuyến Phan Thiết Mũi Né, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, La Gi, Tuy Phong, Đức Linh, Tánh
Linh, Hàm Tân.
4. Tranh thủ và huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng và phát
triển hạ tầng phục vụ du lịch, trong đó chú ý phối hợp chặt chẽ và đôn đốc sớm
khởi công sân bay Phan Thiết.
Căn cứ nội dung Kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và
các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả
thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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