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KẾ HOẠCH  

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi,  

kích cầu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế năm 2020 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Công điện 

số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

biện pháp bảo đảm sức khoẻ nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, 

giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-

19; triển khai Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc 

Quần thể Di tích Cố đô Huế. Trên cơ sở Đề án phục hồi, kích cầu phát triển du 

lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

phục hồi, kích cầu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế từ đây đến hết năm 2020 

với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

1. Nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh đối 

với ngành du lịch do tác động tiêu cực của dịch Covid-19. 

2. Đề xuất các gói hỗ trợ doanh nghiệp du lịch để giúp họ vượt qua khó 

khăn trong thời gian diễn ra dịch bệnh và phục hồi hoạt động. 

3. Xây dựng các giải pháp nhằm phục hồi và thúc đẩy hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới.  

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN 

1. Đối tượng 

Ưu tiên 1: Tập trung chủ yếu là thị trường khách du lịch nội địa. Khuyến 

khích khách nội tỉnh sử dụng các dịch vụ và các điểm đến trong tỉnh. Chú trọng 

nguồn khách ngoại tỉnh ở các địa phương gần, tập trung xúc tiến, quảng bá 

nguồn khách từ hai đầu Bắc, Nam, khách lẻ, gia đình.  

Ưu tiên 2: Tùy theo tình hình thực tế của dịch bệnh và việc mở cửa các 

đường bay quốc tế đến Việt Nam, sẽ tiến hành xúc tiến, tiếp cận ngay để khai 

thác các thị trường khách quốc tế. Trong đó, tập trung chuẩn bị các chương 

trình, kế hoạch để sẵn sàng quảng bá đối với một số thị trường như Thái Lan, 

Hàn Quốc, Úc và New Zealand,... 
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2. Thời gian: từ tháng 5/2020 đến hết năm 2020.   

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Trong năm 2020, tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau đây: 

1. Triển khai các cơ chế, gói hỗ trợ doanh nghiệp 

a) Kiến nghị với Trung ương: 

- Miễn hoặc giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 cho các 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. 

- Giảm 50% tiền thuê đất năm 2020 cho các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch. Giảm hoặc gia hạn tiền thuê mặt nước của Quý I, II năm 2020 (theo thời 

hạn được quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ). 

- Gia hạn thời gian nộp bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp qua quý II 

năm 2021. 

- Đề xuất Bộ Công thương xem xét điều chỉnh giá điện cho các cơ sở kinh 

doanh du lịch ngang bằng với giá điện của các cơ sở sản xuất từ tháng 5/2020 

trở đi
1
.  

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ 

doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch (khoanh nợ, 

giãn nợ, hạ lãi suất cho vay).  

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành việc chi trả 

sớm chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thất nghiệp và gói trợ cấp 

xã hội cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương. 

- Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng Không tăng cường thêm tần 

suất các chuyến bay nội địa đến Thừa Thiên Huế, xem xét giảm giá vé và các 

loại phí cho hành khách bay đến Huế. Giảm chi phí cho các hãng bay tại sân bay 

Phú Bài. 

- Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét giảm phí đường bộ cho xe vận 

chuyển du lịch đến hết năm 2020. 

b) Ở cấp tỉnh: 

- Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế điều chỉnh giá nước cho các 

cơ sở kinh doanh du lịch ngang bằng với giá nước của các cơ sở sản xuất trong 

03 tháng 5, 6, 7 năm 2020.  

- Hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá cho các doanh nghiệp du lịch 

quảng bá sản phẩm du lịch - dịch vụ. 

                                                 
1
 Hiện tại, các cơ sở lưu trú du lịch đang trả tiền điện theo mức giá sau, giờ thấp điểm: 1.361 

đ/kwh, giờ cao điểm: 4.251 đ/kwh (giờ cao điểm là thời gian mà khách thường sử dụng 

phòng). 
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- Hạn chế thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp du lịch trong thời gian 

còn lại của năm 2020 để tập trung hoạt động kinh doanh. 

- Triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký lưu trú thống nhất cho các cơ sở 

lưu trú, đảm bảo liên thông giữa các cơ quan công an, du lịch, thuế và thống kê. 

Giảm thiểu thời gian và số lần khai báo khách lưu trú cho doanh nghiệp. 

2. Triển khai các chương trình kích cầu du lịch 

2.1. Tổ chức Hội nghị lữ hành toàn quốc vào cuối tháng 5/2020 để kết nối 

với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú và dịch vụ du lịch. Công bố các gói 

kích cầu của tỉnh tại Hội nghị đồng thời giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của 

địa phương… 

2.2. Triển khai gói kích cầu của chính quyền trong năm 2020 tại các điểm 

di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý với các hình thức:  

- Mở cửa miễn phí vào tham quan Đại Nội và các điểm di tích từ ngày 

30/4/2020 - 07/5/2020 (đã triển khai). 

+ Giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8/5/2020 - 31/7/2020. 

Tùy thuộc vào tình hình khôi phục của thị trường khách du lịch, các tháng còn 

lại năm 2020 để tiếp tục thực hiện kích cầu bằng việc giảm phí tham quan các 

điểm di tích.  

- Tăng các chương trình biểu diễn miễn phí ở Đại Nội, ít nhất là 01 chương 

trình biểu diễn nghệ thuật 1 ngày tại một khung giờ cố định trong thời gian từ 

ngày 15/7/2020 đến hết năm 2020.  

- Nghiên cứu thực hiện chính sách giảm trừ phí tham quan tại các điểm di 

tích lịch sử văn hóa Huế nhằm kích cầu, khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành 

đưa khách đến Thừa Thiên Huế. 

2.3. Xây dựng và triển khai gói kích cầu của các doanh nghiệp, kết hợp với 

gói kích cầu của chính quyền. 

- Vận động các đơn vị vận chuyển hàng không, đường sắt giảm giá vé đến 

Huế trong năm 2020.  

- Vận động các cơ sở lưu trú thực hiện chương trình “Nghỉ 3 đêm trả tiền 2 

đêm”. 

- Vận động các đơn vịkinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận 

chuyển, các khu/ điểm đến du lịch (trừ các điểm di tích đã giảm 50% giá vé) 

cam kết giảm giá tối thiểu 20% trên giá công bố hoặc khuyến mãi các sản phẩm, 

dịch vụ khác có giá trị tương đương. 

- Tổ chức liên kết các nhà cung cấp dịch vụ trong tỉnh liên kết với nhau để 

hình thành, cung cấp các chương trình, sản phẩm trọn gói hấp dẫn, giá cả ưu 

đãi cho khách đến Thừa Thiên Huế. Thành lập những liên minh kích cầu những 
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sản phẩm thu hút 2 chiều: cả khách đến Huế và khách từ Huế đi (có những 

chính sách hỗ trợ, ủng hộ các liên minh này). 

- Các doanh nghiệp đăng ký gói kích cầu trên website visithue.vn để công 

bố rộng rãi cho du khách và các đơn vị lữ hành, vận chuyển. 

2.4. Kết nối với Đà Nẵng, Quảng Nam để hình thành các gói kích cầu, 

chương trình tour ưu đãi liên kết miền Trung. 

3. Xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mới 

3.1 Bên cạnh việc nâng cao chất lượng và làm mới các sản phẩm, dịch vụ 

đang có, tập trung xây dựng và đưa vào phục vụ các sản phẩm, dịch vụ mới 

trong giai đoạn này. Ưu tiên phát triển loại hình du lịch MICE, các loại hình du 

lịch đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, du lịch sinh thái, du lịch 

cộng đồng… 

3.2 Tập trung phát triển, tổ chức có chất lượng các lễ hội, sự kiện hấp dẫn, 

có điểm nhấn để thu hút du khách như: 

+ Festival Huế 2020; 

+ Lễ hội Huế - Kinh đô ẩm thực; 

+ Lễ hội Huế - Kinh đô áo dài; 

+ Vnexpress Marathon Huế 2020; 

+ Các lễ hội khác như: Ngày hội Lân Huế, Ngày hội Hiphop Huế… 

 3.3 Tổ chức hỗ trợ sản xuất hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, quà tặng 

nhằm đan dạng các sản phẩm lưu niệm, phục vụ khách du lịch; tổ chức Hội chợ 

thương mại quốc tế Festival Huế 2020 nhằm thu hút khách hàng đến Huế; tổ 

chức tháng bán hàng khuyến mại năm 2020 trên địa bàn tỉnh nhằm kích cầu hoạt 

động thương mại, phục vụ khách du lịch. 

4. Triển khai công tác xúc tiến quảng bá tập trung, hiệu quả 

4.1.  Ưu tiên và quan trọng hàng đầu là tập trung nguồn lực quảng bá du 

lịch Thừa Thiên Huế - điểm đến an toàn và thân thiện. Đẩy mạnh chiến dịch 

truyền thông về điểm đến Thừa Thiên Huế thông qua truyền thông, báo chí, qua 

các ứng dựng du lịch thông minh. Chú trọng quảng bá có hiệu quả qua các kênh 

của mạng xã hội, chú trọng các Fanpage có lượt follow lớn
2
… 

4.2. Tăng cường hợp tác công tư, phối hợp với các doanh nghiệp lớn, tạo 

nguồn lực đủ mạnh để tạo hiệu quả cao trong các hoạt động xúc tiến quảng bá. 

Ưu tiên tập trung kinh phí xúc tiến, quảng bá thị trường nội địa trong năm 2020. 

4.3. Huy động nguồn lực tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip, blogger, 

người nổi tiếng đến Huế du lịch, quay clip quảng bá, khẳng định thông điệp Huế 

                                                 
2
 Quảng bá qua các video clip chuyên nghiệp, hình ảnh đẹp về văn hóa, con người và 

danh lam, thắng cảnh của vùng đất. 
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thực sự đã trở lại là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn hàng đầu trong khu 

vực với nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch phong phú, đa dạng.  

4.4. Tập trung quảng bá những sản phẩm, dịch vụ chiến lược như Huế - 

Kinh đô ẩm thực, Huế - Kinh đô áo dài, Festival 4 mùa, Festival Huế 2020 kết 

hợp với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của các đơn vị, doanh nghiệp du 

lịch trên địa bàn (du lịch y tế - chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, cộng đồng, 

khai thác du lịch biển, đầm phá, suối, thác…). 

4.5. Liên kết với Đà Nẵng và Quảng Nam quảng bá chương trình “3 địa 

phương - một điểm đến”. 

4.6. Tham gia các chương trình kích cầu du lịch nội địa, khai thác thị 

trường quốc tế mới của Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các 

trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Đảm bảo an toàn cho du khách đến Huế và cộng đồng 

5.1. Công bố bộ tiêu chí an toàn đối với dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực 

du lịch để các cơ sở lưu trú; các khu/ điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, biểu diễn nghệ thuật, giải trí trên địa bàn tỉnh để 

sớm triển khai, công bố đến các Công ty du lịch, du khách và các cơ quan truyền 

thông. 

5.2. Áp dụng đăng ký và khai báo y tế cho du khách đến Thừa Thiên Huế 

qua mạng theo phần mềm đã được xây dựng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và 

cộng đồng dân cư. Ngăn ngừa sự tái phát của dịch bệnh.  

5.3. Đẩy mạnh triển khai Chương trình Ngày Chủ nhật xanh, huy động sự 

tham gia tích cực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm đến trên 

địa bàn tỉnh từ thành thị đến nông thôn gắn với chỉnh trang vỉa hè, các tuyến 

đường chính trên địa bàn thành phố. Đảm bảo thông thoáng, an toàn, hấp dẫn và 

tiện nghi, phục vụ tốt cho người dân và khách du lịch. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Tổ công tác trực thuộc Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh do 01 đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để thường xuyên chỉ đạo, cập nhật 

tình hình, có biện pháp hướng dẫn các đơn vị trong ngành triển khai các hoạt 

động phòng, chống dịch theo sát diễn biến tình hình chung. 

2. Phân công trách nhiệm các đơn vị 

a) Sở Du lịch: 

- Là cơ quan chủ trì tham mưu và triển khai Đề án phục hồi, kích cầu phát 

triển Du lịch sau dịch bệnh Covid-19. 

- Trên cơ sở Đề án, tham mưu Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp 

phục hồi, kích cầu du lịch Huế trong năm 2020. 
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- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý du lịch Trung ương và địa 

phương hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch tích cực triển khai các chương trình 

kích cầu du lịch quốc tế và nội địa. 

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh kết nối, xây dựng các chương 

trình kích cầu du lịch của doanh nghiệp. 

b) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch: 

- Phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan về thực hiện các gói 

kích cầu du lịch đảm bảo hiệu quả, thống nhất. 

- Chủ động làm mới, xây dựng sản phẩm, tái đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất 

kỹ thuật, đào tạo lại lao động nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách du lịch. 

c) Ủy ban Nhân dân các huyện, thị và thành phố Huế: 

- Đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách tại các điểm đến 

trên địa bàn. 

- Nâng cao chất lượng, xây dựng các sản phẩm, điểm đến mới nhằm đa 

dạng, phong phú các loại hình dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách 

du lịch. 

d) Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế  

- Chủ trì tham mưu các nội dung kích cầu tại các điểm di tích do đơn vị 

quản lý. 

- Phối hợp với Sở Tài chính đẩy nhanh thực hiện chính sách giảm trừ phí 

tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế nhằm kích cầu, khuyến khích 

các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Thừa Thiên Huế. 

- Thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách theo Bộ tiêu 

chí về đón khách tại các điểm di tích trên địa bàn. 

đ) Hiệp hội Du lịch tỉnh 

- Phối hợp với Sở Du lịch kết nối, xây dựng các chương trình kích cầu của 

doanh nghiệp. 

- Vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tham gia 

chương trình kích cầu của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2020 và năm 2021. 

Chú trọng việc minh bạch, công khai, thống nhất về giá cả công bố đối với các 

sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách du lịch. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình kích cầu, tổng hợp 

những khó khăn, vướng mắc đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm 

tháo gỡ kịp thời.  

e) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Vận động các doanh nghiệp kinh doanh 

trong các lĩnh vực khác cùng tham gia để có các hình thức đồng hành, cung cấp 

giá ưu đãi sản phẩm, nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp du lịch thực hiện 
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chương trình kích cầu. 

g) Sở Công Thương: Xây dựng các sản phẩm hàng lưu niệm, hàng thủ công 

mỹ nghệ phục vụ nhu cầu khách du lịch nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, dịch 

vụ du lịch, gia tăng chi tiêu của du khách. Tổ chức các hội chợ thương mại, 

tháng bán hàng khuyến mại trong dịp Festival Huế 2020. 

h) Sở Văn hóa và Thể thao: tổ chức triển khai các lễ hội, sự kiện văn hóa, 

thể thao nhằm tạo ra các sản phẩm, điểm đến hấp dẫn, góp phần vào việc thực 

hiện các nhiệm vụ kích cầu du lịch trên địa bàn. 

i) Trung tâm Festival Huế: tổ chức thực hiện tốt Festival Huế 2020, tạo 

điểm nhấn về sự kiện, lễ hội chính trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút khách du lịch 

đến Huế tham quan, trải nghiệm sau dịch bệnh. 

k) Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóavà Thể thao, Trung tâm bảo 

tồn Di tích Cố đô Huế thẩm định các chương trình kích cầu của chính quyền. 

- Tham mưu, bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ hoạt động của Đề án. 

l) Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân 

công tại Đề án này (theo phụ lục) chủ động, phối hợp với cơ quan chủ trì triển 

khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

- Ngân hàng NN Việt Nam chi nhánh TT Huế; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh;  

- Đài TRT, Báo Thừa Thiên Huế; 

- VP: CVP, PCVP N.Đ.Bách; 

- Lưu: VT, TH, DL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 

 



Phụ lục 
(Kèm theo Kế hoạch số  129 /KH-UBND ngày 20 /5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Nhiệm vụ, hoạt động 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu 

đồng) 

Ghi chú 

I Triển khai các cơ chế, gói hỗ trợ doanh nghiệp 

Kiến nghị cấp Trung ương 

1 

Đề xuất miễn hoặc giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp 

năm 2020 cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du 

lịch. 

Cục thuế Tỉnh 
Sở Tài chính, Sở 

KH&ĐT, HHDL, DNDL 
Tháng 5/2020 

 

 

2 

Đề xuất giảm 50% tiền thuê đất năm 2020 cho các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch. Giảm hoặc gia hạn tiền thuê 

mặt nước của Quý I, II năm 2020 (theo thời hạn được quy 

định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của 

Chính phủ). 

Sở Tài nguyên Môi 

trường 

Sở Tài chính, Sở 

KH&ĐT, HHDL, DNDL 
Quý II/2020 

 

 

3 

Đề xuất Bộ Công thương xem xét điều chỉnh giá điện cho 

các cơ sở kinh doanh du lịch ngang bằng với giá điện của 

các cơ sở sản xuất từ tháng 5/2020 trở đi. 

Sở Công Thương 

Sở Tài chính, Công ty 

Điện lực TT Huế, HHDL, 

DNDL 

Tháng 5/2020 
 

 

4 
Gia hạn thời gian nộp bảo hiểm xã hội cho các doanh 

nghiệp du lịch. 

 

Bảo hiểm Xã hội 

tỉnh 

HHDL, DNDL Quý II/2020 
 

 

5 

Đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành 

việc chi trả sớm chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động thất nghiệp và gói trợ cấp xã hội cho người lao động 

tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương. 

 

 

Bảo hiểm Xã hội 

tỉnh 

HHDL, DNDL Quý II/2020 

 

 

6 

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực du lịch (khoanh nợ, giãn nợ, hạ lãi 

suất cho vay). 

 

Ngân hàng Nhà 

nước - CN Thừa 

Thiên Huế 

Các ngân hàng thương 

mại, HHDL, DNDL 
Quý II/2020 

 

 

7 
Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét giảm phí đường 

bộ cho xe vận chuyển du lịch đến hết năm 2020. 

 

Sở Giao thông Vận 

tải 

 

HHDL, DNDL Tháng 5/2020 

 

 

8 
Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không tăng 

cường thêm tần suất các chuyến bay nội địa đến Thừa 

 

Sở Giao thông Vận 
Cảng Hàng không Phú 

Bài, các hãng hàng 
Tháng 5/2020 
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Thiên Huế, xem xét giảm giá vé và các loại phí chohành 

khách bay đến Huế. Giảm chi phí cho các hãng bay tại sân 

bay Phú Bài. 

tải 

 

không. 

Cấp tỉnh 

9 

Đề xuất điều chỉnh giá nước cho các cơ sở kinh doanh du 

lịch ngang bằng với giá nước của các cơ sở sản xuất trong 

03 tháng 5,6,7 năm 2020. 

 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Công ty Cổ phần Cấp 

nước Thừa Thiên Huế, Sở 

Tài chính, HHDL, DNDL 

Tháng 5/2020 
 

 

10 
Hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá cho các doanh 

nghiệp du lịch quảng bá sản phẩm du lịch - dịch vụ. 
Sở Du lịch HHDN, HHDL, DNDL Quý II/2020 

 
 

11 

Hạn chế các đợt thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 

trong thời gian còn lại để tập trung vào các hoạt động kinh 

doanh. 

 

Các sở, ban, ngành 

liên quan  

 2020 
 

 

12 

 Triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký lưu trú thống 

nhất cho các cơ sở lưu trú, đảm bảo liên thông giữa các cơ 

quan công an, du lịch, thuế và thống kê. Giảm thiểu thời 

gian và số lần khai báo khách lưu trú cho doanh nghiệp. 

 

Sở Thông tin 

Truyền hông 

Công an tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Du 

lịch, Cục Thống kê. 

Quý II/2020 

 

 

II Triển khai các hoạt động kích cầu du lịch 

13 

Tổ chức Hội nghị lữ hành toàn quốc vào cuối tháng 

5/2020 để kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú 

và dịch vụ du lịch. Công bố các gói kích cầu của tỉnh tại 

Hội nghị đồng thời giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của 

địa phương… 

 

 

 Sở Du lịch HHDL, DNDL Tháng 5/2020 

 

 

14 

Triển khai gói kích cầu của chính quyền tại các điểm di 

tích do Trung tâm BTDT Cố đô Huế quản lý trong 

năm 2020 với các hình thức:  

+ Mở cửa miễn phí vào tham quan Đại Nội và các 

điểm di tích từ ngày 30/4/2020 - 07/5/2020 (đã triển khai). 

+ Giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 

8/5/2020 - 31/7/2020. Tùy thuộc vào tình hình khôi phục 

của thị trường khách du lịch, các tháng còn lại năm 2020 

để tiếp tục thực hiện kích cầu bằng việc giảm phí tham 

quan các điểm di tích.  

+ Tăng các chương trình biểu diễn miễn phí ở Đại 

 

 

 

 

Trung tâm Bảo tồn 

Di tích Cố đô Huế 

 

Sở Tài chính, Sở Du lịch, 

Sở Văn hóa & Thể 

thao,HHDL, DNDL 

 

 

Quý II/2020 
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Nội, ít nhất là 01 chương trình biểu diễn nghệ thuật 1 ngày 

tại một khung giờ cố định trong thời gian từ ngày 

15/7/2020 đến hết năm 2020.  

       + Nghiên cứu thực hiện chính sách giảm trừ phí tham 

quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế nhằm kích 

cầu, khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành đưa khách 

đến Thừa Thiên Huế. 

15 

Xây dựng và triển khai gói kích cầu của các 

doanh nghiệp, kết hợp với gói kích cầu của chính 

quyền. 

+ Vận động các đơn vị vận chuyển hàng không, 

đường sắt giảm giá vé đến Huế trong năm 2020.  

+ Vận động các cơ sở lưu trú thực hiện chương trình 

“nghỉ 3 đêm trả tiền 2 đêm”. 

+ Vận động các đơn vị kinh doanh lữ hành, dịch vụ 

du lịch, dịch vụ vận chuyển, các khu/ điểm đến du lịch (trừ 

các điểm di tích đã giảm 50% giá vé) cam kết giảm giá tối 

thiểu 20% trên giá công bố hoặc khuyến mãi các sản 

phẩm, dịch vụ khác có giá trị tương đương. 

+ Tổ chức liên kết các nhà cung cấp dịch vụ trong 

tỉnhliên kết với nhau để hình thành, cung cấp các combo, 

chương trình, sản phẩm trọn gói hấp dẫn, giá cả ưu đãi 

cho khách đến Thừa Thiên Huế. Thành lập những liên 

minh kích cầu những sản phẩm thu hút 2 chiều: cả khách 

đến Huế và khách từ Huế đi (cần có những chính sách hỗ 

trợ, ủng hộ các liên minh này). 

      + Các doanh nghiệp đăng ký gói kích cầu trên website 

visithue.vn để công bố rộng rãi cho du khách và các đơn 

vị lữ hành, vận chuyển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Du lịch Hiệp hội Du lịch; Các DN 

Du lịch – Cơ sở kinh 

doanh dịch vụ; các hãng 

hàng không. 

Quý II/2020 

 

 

16 

Chủ trì kết nối với Đà Nẵng, Quảng Nam để hình thành 

các gói kích cầu, chương trình tour ưu đãi liên kết miền 

Trung. 

 

Sở Du lịch 

Hiệp hội Du lịch; Các DN 

Du lịch – Cơ sở kinh 

doanh dịch vụ. 

Quý II/2020 
 

 

III Xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mới 
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17 

Nâng cao chất lượng và làm mới các sản phẩm, dịch vụ 

đang có, tập trung xây dựng và đưa vào phục vụ các sản 

phẩm, dịch vụ mới trong giai đoạn này. Ưu tiên phát triển 

loại hình du lịch MICE và có chính sách hỗ trợ các loại 

hình du lịch đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng chống dịch 

bệnh gắn với môi trường thiên nhiên sinh thái như du lịch 

sinh thái, du lịch cộng đồng. 

 

Trung tâm Festival 

Huế/Sở Văn hóa và 

Thể thao/Sở Du lịch 

Hiệp hội Du lịch; Các DN 

Du lịch – Cơ sở kinh doanh 

dịch vụ. 

Quý 

II,III/2020 

 

 

18 

Tổ chức thực hiện có chất lượng các lễ hội, sự kiện hấp 

dẫn, có điểm nhấn để thu hút du khách như: 

+ Festival Huế 2020; 

+ Lễ hội Huế - Kinh đô ẩm thực; 

+ Lễ hội Huế - Kinh đô áo dài; 

+ Vnexpress Marathon Huế 2020; 

         + Các lễ hội khác như: Lễ Hội Lân Huế, Lễ Hội Diều 

Huế, Lễ hội Sen Huế… 

 

 

 

Sở Du lịch 
Hiệp hội Du lịch; Các DN 

Du lịch - Cơ sở kinh doanh 

dịch vụ. 

Quý 

II,III/2020 

 

 

19 

Tổ chức hỗ trợ sản xuất hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, 

quà tặng nhằm đan dạng các sản phẩm lưu niệm, phục vụ 

khách du lịch; tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế 

Festival Huế 2020 nhằm thu hút khách hàng đến Huế; tổ 

chức tháng bán hàng khuyến mại năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh nhằm kích cầu, phục vụ khách du lịch 

 

 

Sở Công Thương 

Hiệp hội Du lịch; UBND 

các địa phương; Các DN 

Du lịch – Cơ sở kinh doanh 

dịch vụ. 

Năm 2020 

 

 

IV Triển khai công tác xúc tiến quảng bá tập trung, hiệu quả 

20 

Tập trung nguồn lực quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế - 

điểm đến an toàn và thân thiện. Đẩy mạnh chiến dịch 

truyền thông về điểm đến Thừa Thiên Huế thông qua 

truyền thông, báo chí, qua các ứng dựng du lịch thông 

minh. Chú trọng quảng bá có hiệu quả qua các kênh của 

mạng xã hội, chú trọng các Fanpage có lượt follow lớn. 

 

 

Sở Du lịch 
HHDL, DNDL 

Quý 

II/2020 

 

 

21 

Tăng cường hợp tác công tư, phối hợp với các doanh 

nghiệp lớn, tạo nguồn lực đủ mạnh để tạo hiệu quả cao 

trong các hoạt động xúc tiến quảng bá. Ưu tiên tập trung 

kinh phí xúc tiến, quảng bá thị trường nội địa năm 2020. 

  

 

 Sở Du lịch 
HHDL, DNDL 

Quý 

II/2020 

 

 

22 
Huy động nguồn lực tổ chức các đón các đoàn famtrip, 

presstrip, blogger, người nổi tiếng đến Huế du lịch, quay 

 

 

UBND các địa phương, 

HHDL, DNDL 
Cả năm 
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clip quảng bá, khẳng định thông điệp Huế thực sự đã trở 

lại vị trí là điểm đến an toàn, tin cậy hàng đầu trong khu 

vực với nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch phong phú, hấp 

dẫn. 

Sở Du lịch 

23 

Tập trung quảng bá những sản phẩm, dịch vụ chiến lược 

như Huế - Kinh đô ẩm thực, Huế - Kinh đô áo dài, Festival 

4 mùa, Festival Huế 2020 kết hợp với giới thiệu các sản 

phẩm, dịch vụ mới của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch 

trên địa bàn (du lịch y tế - chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh 

thái, cộng đồng, khai thác du lịch biển, đầm phá, suối, 

thác…). 

 

  

  

Sở Du lịch HHDL, DNDL Cả năm 

 

 

24 
Liên kết với Đà Nẵng và Quảng Nam quảng bá chương 

trình “3 địa phương - một điểm đến”. 

 

Sở Du lịch 
HHDL, DNDL 

Năm 

2020 
 

 

25 

Tham gia các chương trình kích cầu du lịch nội địa của 

Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các trung 

tâm Du lịch lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Sở Du lịch HHDL, DNDL 
Năm 

2020 

 

 

V 
Đảm bảo an toàn cho du khách đến Huế và cộng đồng 

26 

Ban hành bộ tiêu chí du lịch an toàn, điểm đến an toàn, các 

cơ sở lưu trú an toàn để sớm triển khai, công bố đến các 

Công ty du lịch, du khách và các cơ quan truyền thông. 

 

 

Sở Du lịch 

Sở Thông tin Truyền thông, 

Sở Y tế, HHDL, DNDL 
4/2020 

 

 

27 

Áp dụng đăng ký và khai báo y tế cho du khách qua mạng 

theo phần mềm đã được xây dựng.Tiếp tục thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

bảo đảm an toàn cho khách du lịch và cộng đồng dân cư. 

Ngăn ngừa sự tái phát của dịch bệnh. 

 

 

Sở Du lịch 
Sở Thông tin Truyền thông, 

Sở Y tế, HHDL, DNDL 

Thường 

xuyên 

 

 

28 

Đẩy mạnh triển khai Chương trình Ngày Chủ nhật xanh, 

huy động sự tham gia tích cực của các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch, các điểm đến gắn với chỉnh trang vỉa hè, 

các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố, đảm bảo 

thông thoáng, an toàn, hấp dẫn và tiện nghi, phục vụ tốt 

cho người dân và khách du lịch. 

 

 

Hiệp hội Du lịch Sở Du lịch, UBND các địa 

phương, các DNDL. 

Thường 

xuyên 

 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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