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số :g j  ỉ  /BVHTTDL-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử toi Hà Nội, ngày liỶ tháng 3 năm 2019

sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa x r v

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố 
Hải Phòng gửi Thủ tướng Chính £ hủ sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa x r v  do 
Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công vãn số 803/VPCP-QHĐP ngày 
28/01/2019, nội dung kiến nghị như sau:

“Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, đặc biệt là trong 
3 năm vừa qua, dưới sự  chỉ đạo quyết Hệt của Đảng bộ, chỉnh quyển và sự  vào 
cuộc của cán bộ và nhân dân, thành phố Hải Phòng đã đạt được những đột phá  
mạnh mẽ trên các mặt kinh tế  - xã hội như: xây dựng tương đối đồng bộ cơ sở  
hạ tầng, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng công tảc an sinh xã  
hội,... Tuy nhiên, Hải Phòng chưa phát huy được hết thế mạnh của mình trong 
02 lĩnh vực ỉà dịch vụ cảng biển và du lịch. Cử trì đề nghị Chỉnh phủ tiếp tục 
quan tâm, có nhiều chỉnh sách đột phả hơn nữa để Hải Phòng đưa dịch vụ cảng 
biển và du lịch trở thành 02 ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới, phát 
hưy hiệu quả tiềm năng sẵn cỏ của thành p h ố ” (Câu sổ 1).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 08“NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính ừ ị 
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định số 
103/QĐ-TTg ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị 
quỵết số 08“NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, hiện nay Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đang xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những giải pháp quan 
trọng của Chiến lược phát triển du lịch lần này đó là: Có những cơ chế, chính 
sách mang tính đột phá và những biện pháp đồng bộ để phát huy tét nhất nội 
lực, tiêm năng, lợi thê của đât nước đê phát triên du lịch, trong đó chú trọng 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, ưu 
tiên tập trung đầu tư một số cảng biển và cảng thủy nội địa chuyên dùng chở 
khách du lịch tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch đường 
biển và đường sông.

Tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, du lịch và dịch vụ biển cũng là một 
trong những lĩnh vực được ưu tiên số một, trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng du 
lịch; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển 
du lịch.



Hải Phòng có rất nhiều tiềm năng phát triển mạnh về du lịch biển. Bộ Vãn, 
hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang và sẽ quan tâm, phối hợp với thành phố Hải 
Phòng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 
của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thợi kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 
06/7/2018 của Thủ tương Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030, Nghị định số 89/2017/NĐ-CP ngày 29/7/2017 của 
Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối 
với thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ 
Chính trị về xây dựng và phát triển thành phổ Hải Phòng đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, trong đó xác định rõ mục tiêu đến năm 2025, Hải Phòng là 
ừọng điểm kinh tế biến của cả nước, đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung 
tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bàng cả đương biển... Bên cạnh đó đầu 
năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đương 
bộ ven biển vởi mục tiêu kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc bộ, phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua trong đó có 
Hải Phòng.

Những chủ trương, chính sách này là những “đòn bẩy” để kinh tế Hải 
Phòng tiếp tục đột phá, phát triển nhanh, bền vững, phát huy tối đa các nguồn 
lực, lợi thế, thúc đẩy ngành dịch vụ cảng biển và du lịch của thành phố Hải 
Phòng. Tuy nhiên, thành phố Hải Phòng càn chủ động, tích cực hơn nữa trong tổ 
chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung huy 
động nguồn lực đầu tư phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch biển, xây dựng kết 
cấu hạ tầng đồng bộ nói chung và kết cấu cảng biển nói riêng nhằm phát huy tối 
đa tiềm năng và thế mạnh của địa phương, đưa du lịch thực sự trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 
hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./. .

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để bảo cảo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để bảo cáo);
- Đoàn Chù tịch UBTUlvrrTQ Việt Nam;
“ Ban Dân nguyện, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Văn phòng Quốc hội;
- Thường trực HĐND, UBND thành phố Hải Phòng; 
“ Bộ VHITDL: Bộ trưởng, các Thửtmủng, TCDL,

CổngTTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

2


