
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
___________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________ 

Số:               /BVHTTDL-VP 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới 
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Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định 
 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình 

Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 

12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau: 

Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quảng bá, 

xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp 

đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, bảo đảm mục 

tiêu tăng lượng khách du lịch đã đề ra; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

có giải pháp cụ thể để phát huy giá trị đạo đức, văn hóa trong xã hội, trong đó 

chú ý về nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử nơi công cộng 

kể cả ở trong nước và khi ra nước ngoài (Câu số 10). 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau: 

1. Về việc quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm; 

thực hiện các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng lượng khách du lịch  

1.1.  Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm 

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện đẩy mạnh 

các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm. 

Để nâng cao chất lượng của các hoạt động xúc tiến, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã ban hành: Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020, Chiến lược phát 

triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, Chiến lược phát triển sản 

phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025 và phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả 

xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. Đến nay, cả nước đã có 58/63 tỉnh/thành 

phố đã thành lập bộ phận chuyên trách về xúc tiến du lịch.  

Tuy nhiên, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam trong thời gian 

qua còn một số hạn chế: 

- Kinh phí dành cho xúc tiến du lịch hạn chế, cơ chế tài chính nhiều bất cập. 

Ngân sách Nhà nước Trung ương cấp cho xúc tiến du lịch khoảng 2 triệu đô la 

Mỹ/năm, thấp so với yêu cầu thực tế và rất thấp so với các nước như Thái Lan (86 

triệu đô la Mỹ), Malaysia (130 triệu đô la Mỹ), Singapore (100 triệu đô la Mỹ). 

- Chưa có văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia ở nước ngoài, trong khi: 

Thái Lan có 28 văn phòng, Malaysia có 35 văn phòng, Singapore có 23 văn 

phòng, Hàn Quốc có 31 văn phòng.  

- Sự phối hợp giữa các cơ quan trong xúc tiến điểm đến quốc gia còn hạn 

chế. Phối hợp liên ngành Du lịch, Ngoại giao, Công thương, Hàng không đã có 

nhiều cải thiện nhưng chưa thống nhất kế hoạch chung, còn trùng lặp hoạt động.  
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Để khắc phục hạn chế, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại 

các thị trường trọng điểm, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thực hiện một số giải pháp cơ bản như sau: 

- Triển khai và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính từ Quỹ hỗ trợ phát triển 

du lịch. 

- Nghiên cứu, đề xuất thành lập văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia tại các thị 

trường trọng điểm. 

- Phối hợp công - tư, tập trung nguồn lực của Trung ương, địa phương và 

doanh nghiệp trong công tác xúc tiến quảng bá, ưu tiên hoạt động tại thị trường 

du lịch trọng điểm. 

- Ứng dụng công nghệ (E-marketing, thiết bị di động, các công cụ xúc tiến 

trên nền tảng mạng xã hội...). 

- Đổi mới nội dung, phương thức giới thiệu sản phẩm du lịch của Việt 

Nam để tạo sự lôi cuốn, ấn tượng thu hút khách du lịch.  

- Phát huy vai trò của cơ quan văn hóa, cơ quan đại diện ngoại giao Việt 

Nam tại nước ngoài, cơ quan thương vụ... nhất là tại các thị trường trọng điểm của 

du lịch Việt Nam. 

1.2. Thực hiện các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng lượng khách du lịch  

Năm 2019,  du lịch Việt Nam hướng đến mục tiêu đón khoảng 18 triệu 

lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu du lịch đạt trên 

700 nghìn tỷ đồng, đóng góp khoảng 9% vào GDP.  

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng lượng khách du lịch đã đề ra, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương tập trung vào một số giải pháp sau: 

- Tập trung xúc tiến vào các thị trường nguồn có ưu thế là Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nga, ASEAN. 

- Mở rộng khai thác thị trường: Úc, Newzeland, Trung Đông, Ấn Độ... 

- Làm việc với các Bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, tạo điều 

kiện thuận lợi thu hút khách quốc tế qua các cửa khẩu đường bộ. 

- Khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp tổ chức xúc tiến, có 

chương trình kích cầu du lịch nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch. 

- Tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế đến Việt Nam thông qua các chính 

sách visa, tăng cường kết nối hàng không, phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch. 

- Phát triển nguồn nhân lực đủ cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là 

nhân lực có chất lượng cao. 

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, điểm đến du lịch; 

tập trung vào các loại hình du lịch có tính chiến lược, có sức lan tỏa như: du lịch 

biển, du lịch sự kiện thể thao (F1...), du lịch nông nghiệp, nông thôn... 

2. Về việc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể 

để phát huy giá trị đạo đức, văn hóa trong xã hội 
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Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã và đang tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được 

nêu tại Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước. Trước hết là tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức 

thực hiện các luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về bồi dưỡng 

đạo đức, xây dựng lối sống. Trong thời gian qua, Bộ đã tham mưu, trình các cấp 

có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác xây dựng đạo 

đức, lối sống con người Việt Nam. Xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng 

cường bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống con người Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay”. 

- Đẩy mạnh xây dựng đạo đức, lối sống mới thông qua xây dựng môi 

trường văn hóa, đời sống văn hóa: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

các thiết chế văn hóa, thể thao, các sinh hoạt văn nghệ, hoạt động cộng đồng, 

phong trào văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của nhân 

dân, lành mạnh hóa lối sống. Lấy môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống văn 

hóa phong phú đẩy lùi nguy cơ con người sa vào các tệ nạn xã hội hay tha hóa 

về đạo đức, lối sống. 

- Nâng cao hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”: Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 

ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân 

phố văn hóa”; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

09/02/2018 về “Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang”... Qua đó, tạo cơ chế pháp lý hữu hiệu để khuyến khích, xây dựng lối 

sống, nếp sống, giải quyết các vấn đề liên quan đến phân công trách nhiệm giữa 

các Bộ, ngành cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với 

các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ sở, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng văn minh đô thị. 

- Phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sỹ đối 

với xây dựng đạo đức, nâng cao văn hóa ứng xử: Đề cao vai trò giáo dục đạo 

đức của văn học nghệ thuật, hướng con người tới chân, thiện, mỹ. Làm sao để 

ngày càng có nhiều bộ phim, tác phẩm, vở diễn, chương trình nghệ thuật có chất 

lượng cao, góp phần bồi bổ tâm hồn, xây dựng nhân cách, giáo dục đạo đức, đấu 

tranh với những biểu hiện xuống cấp đạo đức.  

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng đạo đức, lối sống: 

Tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa di sản văn hóa vào trường 

học, triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”. 

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... triển khai các Chương trình 
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phối hợp trong xây dựng đạo đức, lối sống trong các lĩnh vực, địa bàn công tác 

có liên quan. Phát huy hiệu quả phối hợp giáo dục của 3 môi trường “gia đình - 

nhà trường - xã hội”. 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; 

“Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam đến 

2020”; “Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 

đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020”; “Chương trình giáo dục đời sống 

gia đình đến năm 2020”; “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong 

gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”...  

- Tiếp tục thí điểm thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Xây 

dựng và ban hành các bộ tiêu chí đạo đức, quy tắc ứng xử phù hợp với từng lĩnh 

vực như: du lịch, đào tạo, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp...  

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm: Kiên quyết chấn chỉnh, xử 

lý các vi phạm đạo đức trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bản quyền tác giả, 

mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, tổ chức lễ hội, du lịch, thể dục thể thao, nhất là 

những hành vi bạo lực, phản cảm, ứng xử thiếu văn hóa. Siết chặt quản lý các 

sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc hại. 

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các quy định của Luật Du lịch, 

Luật Di sản văn hóa và các Luật liên quan khác, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi 

trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và Chỉ thị số 14/CT-

TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực 

quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. 

Triển khai sâu rộng Bộ Tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch và Bộ Quy tắc ứng 

xử văn minh du lịch trong hoạt động du lịch tại các điểm đến du lịch; vận động 

nhân dân tự giác, tích cực tham gia phong trào ứng xử văn minh, giữ gìn trật tự 

xã hội, vệ sinh môi trường, cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành 

vi xâm hại khách du lịch, không để các tệ nạn xã hội xảy ra trong các cơ sở 

kinh doanh du lịch. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Bình Định để trả lời cử tri./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; 

- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX); 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Bình Định; 

- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, TCDL, 

   Cục VHCS, Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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