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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:      /STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2021 
   

V/v tuyên truyền Đề án “Phát triển sản phẩm  

du lịch Khánh Hòa” 

  

 

 

 

   Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

      

         

Thực hiện Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND 

tỉnh về phê duyệt Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa” (sau đây gọi 

tắt là Đề án), Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền 

như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 

“Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa” nhằm phát triển hệ thống sản phẩm du 

lịch Khánh Hòa đặc sắc, đa dạng, đồng bộ, chất lượng cao, thu hút thêm nhiều 

thị trường khách du lịch và thu hút đầu tư vào du lịch; đảm bảo tính bền vững và 

tính cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. 

- Tuyên truyền các sản phẩm du lịch đặc thù của Khánh Hòa theo 3 vùng 

kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa và các khu vực có tiềm năng du lịch; các 

dòng sản phẩm du lịch đặc thù của Khánh Hòa; loại hình du lịch nghỉ dưỡng và 

trải nghiệm vịnh – đảo Khánh Hòa; du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch sinh thái, du 

lịch văn hóa lịch sử; các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch đêm, 

dịch vụ mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe… 

- Tuyên truyền các giải pháp về cơ chế, chính sách; về đẩy mạnh quản lý 

chất lượng sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy 

mạnh thu hút thị trường, xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu sản phẩm 

du lịch; bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu. 

- Thông tin về các chương trình, đề án xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác 

phát triển du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ, các dự án đầu tư trong lĩnh vực 

du lịch; việc mở rộng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm ở 

vùng sâu, vùng xa, hải đảo; các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cơ 

sở kinh doanh du lịch thực hiện đào tạo nhân lực tại chỗ; cơ chế, chính sách phát 

triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; về xây dựng bộ nhận diện thương 

hiệu du lịch Khánh Hòa; sản phẩm lưu niệm độc đáo, đặc trưng văn hóa của Nha 

Trang – Khánh Hòa; thông điệp giới thiệu, quảng bá về hình ảnh và văn hóa của 
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Nha Trang – Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế; việc lồng ghép 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào các hoạt động phát triển du lịch… 

- Đưa tin, bài phản ánh tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án 

“Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa” tại địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện. 

(Kèm theo Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND 

tỉnh)./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Du lịch (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (H, 02). 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Duy Lộc 
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