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                    CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
                               Về Phát triển Du Lịch trong tình hình mới

Trong  những năm qua ngành Du lịch Vĩnh long đã có bước phát triển, cơ sở hạ tầng du lịch được nâng cấp và được đầu tư rộng khắp, mô hình du lịch sông nước miệt vườn đã khẳng định thế mạnh của tỉnh Vĩnh long so với khu vực, thu hút lượng khách ngày một tăng, khơi dậy được tiềm năng du lịch to lớn trong tỉnh.Tuy nhiên công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật sự chặt chẽ, chưa phát huy hết nội lực trong tỉnh và chưa tạo tiền đề tốt cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển du lịch, dẫn đến việc phát triển du lịch còn ở qui mô nhỏ, chưa tạo được nhiều sản phẩm du lịch phong phú tương xứng với tiềm năng du lịch của tỉnh.
Để thực hiện thành công chương trình hành động quốc gia về du lịch của Ban chỉ đạo nhà nước về Phát triển du lịch, nhằm  phát huy nội lực đưa du lịch tỉnh nhà từng bước trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh nâng cao được chất lượng và hiệu quả kinh doanh trên cơ sở khai tác lợi thế của vùng sông nước miệt vườn, truyền thống văn hoá, lịch sử để tạo thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Vĩnh long đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách trong và ngoài nước, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh chỉ thị một số vấn đề trọng tâm như sau:

	1- Sở Thương mại -Du lịch:
  - Chủ trì phối hợp tốt với các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển du lịch của giai đoạn 2002-2005.
  - Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật  liên quan đến ngành du lịch, các định hướng, chính sách phát triển du lịch cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và các nhà đầu tư du lịch  tạo được môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, đúng pháp luật.
  - Phối hợp  các Ban ngành tỉnh, huyện, thị xã huy động sức dân (nội lực) khai thác được tiềm năng du lịch  ở các khu vực trọng điểm, tạo được sản phẩm du lịch mới  trong các tuyến du lịch  liên hoàn  trong tỉnh phục vụ tốt cả các mùa trong năm .
  - Phối hợp các ngành hữu quan có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm uốn nắn kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất  các sai phạm trong quá trình kinh doanh du lịch  đảm bảo phát triển du lịch bền vững, an toàn, văn minh, bảo vệ được  cảnh quan môi trường, giữ được bản sắc dân tộc .

2- Sở Văn Hoá Thông tin:
  Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp các Công ty kinh doanh du lịch xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, truyền thống, khai thác các lễ hội, sân khấu,  lễ hội phục vụ khách du lịch ...


3- Sở Kế hoạch -Đầu tư  và Sở Tài  chánh -Vật giá:
  Phối hợp cùng Sở Thương Maị-Du lịch trong việc xây dựng chính sách đầu tư du lịch, xây dựng kế hoạch sử dụng các nguồn vốn ưu đãi cho xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham giá đầu tư phát triển kinh doanh du lịch,  tạo sản phẩm du lịch mới . 

4- Sở Giao thông vận tải :
  Phối hợp các địa phương, Sở Thương mại- Du lịch trong việc xây dựng các tuyến giao thông gắn với việc phát triển các khu du lịch tạo điều kiện cho phát triển du lịch cả đường sông và đường bộ.

5- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp :
  Có kế hoạch phối hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng vườn cây đặc sản, những làng nghề truyền thống phục vụ tham quan du lịch.

6- Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng ngành du lịch thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối  cho khách du lịch, đồng thời  có kế hoạch kiểm tra uốn nắn để các cơ sở kinh doanh đúng luật, tạo môi trường vừa thông thoáng vừa trật tự an toàn thu hút khách du lịch.

7- Chủ tịch UBND huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban ở địa phương phối hợp các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch.

  Các cơ quan trên có trách nhiệm phối hợp và thông qua Ban chỉ đạo Phát triển du lịch có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể. Từng sáu tháng, tổ chức sơ, tổng kết  có báo cáo  và tham mưu cho Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh./.
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