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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề  

“Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08/5/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động Chương trình “Người Việt Nam 

đi du lịch Việt Nam” và Thông báo số 125/TB-UBND ngày 09/5/2020 về kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế 

hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa trong bối cảnh bình 

thường mới sau dịch Covid-19 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch tới Hưng 

Yên trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19. 

- Thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch từ các thị trường trọng điểm như: 

Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, các tỉnh 

Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông bắc, các tỉnh trong liên kết phát triển 

du lịch đến Hưng Yên du lịch, góp phần phát triển du lịch và các ngành dịch vụ 

liên quan trên địa bàn tỉnh. 

- Tạo sự chủ động tích cực của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các 

ngành dịch vụ khác, nâng cao ý thức cộng đồng phát triển du lịch trên địa bàn toàn 

tỉnh. Khuyến khích tạo điều kiện cho người dân đi tham quan du lịch tới các 

vùng miền trong cả nước. 

2. Yêu cầu 
- Thu hút sự vào cuộc tích cực của các huyện, thị xã, thành phố, các 

doanh nghiệp liên quan du lịch nhằm khôi phục thị trường nội địa. 

- Kế hoạch bám sát Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 

Nam” của Bộ VHTTDL, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và đạt 

hiệu quả thiết thực.  

- Đảm bảo các hoạt động tập trung, thống nhất tạo sự hấp dẫn của điểm 

đến du lịch Hưng Yên. 

- Đảm bảo các quy định, điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho 

khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc 

tiến giới thiệu điểm đến du lịch Hưng Yên 

1.1. Công tác thông tin du lịch 
 - Đẩy mạnh hoạt động E - Maketing trong lĩnh vực du lịch: Đưa tin, viết 

bài giới thiệu tiềm năng du lịch Hưng Yên trên website của Sở Văn hóa, Thể 



thao và Du lịch, trang thông tin điện tử Hungyentourism.com.vn và cổng thông 

tin du lịch thông minh Hungyentourism.vn, các mạng xã hội facebok, zalo. 

 - Phối hợp với Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên 

truyền, quảng bá Chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt nam đi du 

lịch Việt Nam”; các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình Trung ương và 

địa phương sản xuất các phóng sự về du lịch Hưng Yên, phát sóng, giới thiệu 

đến đông đảo du khách. 

 - Tăng cường liên doanh, liên kết trong hoạt động thông tin tuyên truyền 

với Tổng cục du lịch, các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và trên cả nước; 

hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch giới thiệu quảng bá về các chương 

trình kích cầu của doanh nghiệp tiếp cận đông đảo du khách. 

 - Thực hiện quảng bá tại chỗ đối với khách du lịch thông qua phát các ấn 

phẩm thông tin du lịch như bản đồ du lịch, sách cẩm nang du lịch Hưng Yên, tập 

gấp giới thiệu về lễ hội, làng nghề, ẩm thực đặc sắc của tỉnh. 

1.2. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 

- Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn của tỉnh kích thích 

thị hiếu của du khách như Du lịch trải nghiệm, làng nghề, ẩm thực…  

- Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh “Hưng Yên - điểm đến du lịch 

an toàn, hấp dẫn”; phối hợp với doanh nghiệp lữ hành giới thiệu các gói sản 

phẩm, dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý tại các sự kiện du lịch trong và ngoài 

tỉnh đặc biệt là các hội chợ du lịch nhằm giới thiệu đến đông đảo du khách trong 

nước và quốc tế. 

- Liên kết với các tỉnh thành phố (TP.Hà Nội, TP. Hồ chí Minh, Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương…) xây dựng các tuyến, điểm du lịch; phối hợp 

với các doanh nghiệp lữ hành khai thác các tour, tuyến du lịch mới hấp dẫn, 

giảm giá tour và các dịch vụ, kích thích nhu cầu đi du lịch của người dân.  

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch trải nghiệm từ tháng 7 đến 

tháng 12 vào mùa vải, mùa nhãn, mùa hoa cây cảnh… thu hút khách du lịch về 

tham quan, trải nghiệm. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các tour du lịch nội tỉnh 

(miễn phí, giảm giá) hướng tới đối tượng khách là học sinh, sinh viên. 

2. Đẩy mạnh nhu cầu du lịch nội địa tới các điểm đến. 

- Thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa của người dân nhân các ngày lễ lớn 

của dân tộc và các sự kiện văn hoá du lịch của tỉnh tổ chức trong năm 2020; 

- Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động sử dụng thời gian 

nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần đi tham quan du lịch tới các điểm du lịch 

trong và ngoài tỉnh. 

- Kêu gọi các trường học, các cơ sở giáo dục xây dựng chương trình 

ngoại khóa, kết hợp tham quan, tìm hiểu về các di tích lịch sử, văn hóa và các di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hưng Yên như hát Ca trù, Trống quân... 

- Vận động các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng, 

vận chuyển, điểm vui chơi giải trí, các siêu thị, cửa hàng mua sắm… trên địa 

bàn tỉnh thực hiện khuyến mại giảm giá dịch vụ (đặc biệt từ tháng 7 đến tháng 

12) từ 10% đến 20% đối với các nhóm, đoàn khách du lịch từ 10 người trở lên. 

Đối với các khách sạn từ 1 đến 3 sao giảm giá phòng hoặc giá các dịch vụ trong 

khách sạn cho khách lưu trú tại khách sạn từ 10% đến 25%.  



- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức chương trình “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thúc đẩy khách du lịch mua hàng hóa sản xuất 

trong nước; tổ chức các chương trình, sự kiện bán hàng giảm giá như: hội chợ 

khuyến mại, chiết khấu giảm giá, tặng thẻ ưu đãi mua sắm tại các trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh….  

3. Tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng 

đồng. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng, nâng cao 

nhận thức của cộng đồng dân cư về phát triển du lịch gắn với nâng cao mức 

sống và tạo việc làm cho người dân địa phương;  

- Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ du lịch cho cán bộ làm 

công tác du lịch từ tỉnh đến cơ sở; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa 

bàn tỉnh, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và tạo điều kiện cho các cơ sở giao 

lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh; 

- Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm 

vệ sinh môi trường, an ninh trật tự;  

- Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch đầu tư kinh phí cho việc mở 

rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ phục 

vụ khách du lịch. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch. Là đầu mối 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp du lịch và các đơn vị 

cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung kế 

hoạch. 

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở triển khai các nội dung trong 

Kế hoạch  

2. Đề nghị Sở Công Thương  
- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, Trung tâm thương mại, siêu thị 

thực hiện các hoạt động bán hàng giảm giá, tham gia tích cực vào kế hoạch, 

phục vụ tốt nhu cầu mua sắm cho nhân dân và khách du lịch; cung cấp thông tin 

về các hoạt động khuyến mại, giảm giá do các doanh nghiệp đăng ký.  

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai các hoạt 

động xúc tiến thương mại gắn với hoạt động kích cầu du lịch nội địa tại các sự 

kiện thương mại- du lịch của tỉnh. 

3. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng 

Yên 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền 

quảng bá các điểm đến du lịch của tỉnh và Chương trình kích cầu du lịch nhằm 

thu hút nhân dân và khách du lịch tham gia. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Văn hoá- Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân 

trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh nông thôn, đô thị, thân thiện, mến 

khách; xử lý tình trạng bán hàng rong mất mỹ quan ở những nơi công cộng, 

chèo kéo khách du lịch. Tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp du lịch và 



cộng đồng dân cư có trách nhiệm tham gia tích cực chương trình kích cầu du 

lịch của tỉnh. 

- Tăng cường phối hợp tổ chức triển khai chiến dịch làm sạch vệ sinh 

môi trường du lịch với trọng tâm là xây dựng nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn và 

làm sạch vệ sinh công cộng tại các khu du lịch, điểm du lịch, các di tích lịch sử, 

nơi tổ chức lễ hội, các công viên, khu vui chơi giải trí tạo cảnh quan và môi 

trường xanh, sạch, đẹp. 

5. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch 

- Hưởng ứng tham gia Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 

Nam”; xây dựng các chương trình kích cầu, khuyến mại, giảm giá, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, dịch vụ. 

- Cung cấp thông tin, thông báo về giá dịch vụ và giá cả khuyến mại, 

thực hiện đúng cam kết với khách du lịch; đồng thời xây dựng các sản phẩm, 

dịch vụ du lịch mới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách. 

- Bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các cơ sở kinh doanh 

và thực hiện tốt các quy định về an toàn trong phòng chống dịch. 

- Tăng cường quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu tiếp thị sản phẩm, dịch 

vụ nhân các sự kiện lớn của đất nước và các sự kiện văn hoá- du lịch do tỉnh tổ 

chức… 

 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch “Người 

Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị triển khai 

thực hiện theo chức năng nhiệm vụ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL;   để báo cáo 

- UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương, Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh,  

UBND các huyện, TX,TP (để phối hợp); 

- Phòng VH-TT các huyện, TX,TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;          (để thực hiện) 

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch;                                                               

- Lưu: VT, QLDL.                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệu 
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