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DdngXoai, ngdyyfb thcing k ndm 2021

HOI DONG NHAN DAN 
THANH PHO DONG XOAI

S6: AA /CV-HDND

Ve vice thong nhat phe duyet chu truong 
dan tu cong trinh Quang truong thanh pho.

Kinh gui: Uy ban nhan dan thanh pho Dong Xoai.

Hoi dong nhan dan thanh pho nhan dirge To trinh so 77/TTr-UBND ngay 
15/6/2021 ciia Chit tich Uy ban nhan dan thanh pho ve viec phe duyet chii truong 
dan tir cong trinh: Quang truong thanh pho. Qua xem xet, Hoi dong nhan dan thanh 
pho co y kien nhir sau:

Tren co so de xuat cua Uy ban nhan dan thanh pho, Hoi dong nhan dan 
thanh pho thong nhat phe duyet chii truong dan tu cong trinh: Quang truong 
thanh pho, voi tong muc dau tu cong trinh la 50.000.000.000 dong (Nam miroi ty 
dong chan)', nguon von ngan sach thanh pho Dong Xoai nam 2021-2023, noi 
dung cu the nhu sau:

1. Ten cong trinh: Xay dung quang truong thanh pho Dong Xoai.
2. Dir an nhom: C
3. Cap quyet dinh chu truong dau tir dir an: HDND thanh pho.
4. Cap quyet djnh dau tir dir an: UBND thanh pho
5. Ten chii dau tir: Ban Quan ly cac du an thanh pho Dong Xoai.
6. Sir can thiet phai dau tir: Hien tai, tren dia ban thanh pho Dong Xoai 

chua co quang truong thanh pho phuc vu nhu can vui choi, giai tri ciia nhan dan; 
dura co dia diem to ehirc cac boat dong, sir kien quan trong ciia thanh pho trong 
cac dip le, tet...v.v. Nham muc tieu xay dung hoan thien co so ha tang cho thanh 
pho, dac biet la nhu can vui choi giai tri; cac dia diem to chirc cac sir kien ciia thanh 
pho; ciing co co so ha tang cho thanh pho de den cuoi nhiem ky 2020-2025 thanh 
pho Dong Xoai dat cac tieu chi ciia do thi loai 11, do do vice dau tu cong trinh tren 
la het sire can thiet.

7. Muc tieu dau tir: Phuc vu nhu can vui choi giai tri ciia nhan dan trong va 
ngoai thanh pho; la dia diem to chirc cac boat dong, sir kien quan trong ciia thanh 
pho Dong Xoai trong cac dip le, tet...v.v.

8. Dja diem thirc hien dir an: Phudng Tan Phil, thanh pho Dong Xoai
9. Dir kien tong mire dau tir: 50.000.000.000 dong (Ndm muai ty dong).
10. Nguon von dau tir: Von ngan sach thanh pho Dong Xoai nam 2021- 

2023 (von dau tu xay dung co ban tap (rung).
11. Thoi gian thirc hien: Nam 2021-2023.
12. LTnh virc sir dung von: Quan ly nha nude.
13. Hinh thirc dau tir dir an: Dau tu xay dung.
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14. Quy mo clan tu' xay du ng:
14.1 Phd (lo cdc cong trinh hien lulu:
- Pha da cong + nha bao ve (02 cai): Dien tich: 85,0 nr.
- Pha da hang rao: Tong chieu dai: 399,55 md.
- Pha da nha ve sinh: Dien tich: 37,8 m2.
- Pha nha chd (02 cai): Dien tich: 25,0 nr.
- Pha do nha kho: Dien tich: 75,0 m2 .
14.2. Xdy nidi cdic hang miic cong trinh:
a) Kbit vuc san khau bieu dien: Cong trinh cap IV, tong dien tich khoang

2.380 nr.
- Canh ga san khau: Dien tich khoang 1.170 nr, nen be tong eta 4x6 Ml00, 

day 10cm; lat gach Terrazzo kich tluroc 400 x 400 x 30mm.
- San khau: Dien tich khoang 1.000 m2, nen be tong eta 4x6 Ml00, day 10 

cm; lat da Granite kich thuac 600 x 600 mm.
- Loi len san khau: Dien tich khoang 210 nr, nen be tong da 4x6 Ml00, day 

10cm; lat gach Terrazzo kich thuac 400x400x30 mm.
b) Khu vuc nhac nuac: Cong trinh cap IV, tong dien tich khoang 872 nr, nen 

be tong da 4x6 M100, day 10 cm; lat eta Granite kich thuac 600 x 600mm.
c) San tap trung-quang truong sir kien le hoi: Cong trinh cap IV, tong dien 

tich khoang 7.1 16 nr.
- San 2 ben khu vuc san nhac nuac: Dien tich khoang 1.3 16 nr, nen be tong 

eta 4x6 Ml00, day 10 cm, lang vCra M75 day 03cm, gan soi trang tao nham be mat, 
ket hop lat gach Terrazzo kich thuac 400 x 400 x 30 mm, mau trang (rieng doi v&i 
dien tich kit gach Terrazzo khong Icing vim).

- Quang truong sir kien, le hoi TDTT: Dien tich khoang 3.528 nr, nen be 
tong da 4x6 Ml00, day 10cm, lang nen bang granito (da mai) 2 man.

- Khu the due the thao duai tan cay {gdn may tap the due): Dien tich khoang 
2.272 m2, nen be tong eta 4x6 Ml00, day 10cm, lang nen bang granito (eta mai).

d) Khu ki ot kinh doanh: Cong trinh cap IV, tong dien tich khoang: 3.080 nr
- Khu ki-6t elich vu (2 hen khu vuc quang trudng TDTT): Dien tich khoang 

2.080 m2, nen be tong eta 4x6 M100, day 10cm, lang nen bang granito (dci mai).
- Duong di elao: Dien tich khoang 1.000 nr, nen be tong eta 4x6 Ml00, day 

10cm, lat eta to ong;
- Ki - 6t (10 cai x 9m2 /cai): Cong trinh cap IV, tong dien tich khoang 90 m2. 

Nha tien che bang thep, vach go cong nghicp, mai lap bang vat lieu nhe, he thong
f t

cap dien..
et) Vudn hoa canh: Cong trinh cap IV, tong dien tich khoang: 2.866 nr, bao 

gom: Tham cei; bon kieng (Bon kiengddi 2 hen quang trir&ng TDTT, bon kiengkhu 
chdi nghi, bon kieng each ly bcii giu xe, bon kieng cay bong mat loi vcio bdi giu xe)\ 
Cay tarn thap (cay Twang Vy, Hoa Giciy, Hoa Sir)', Cay Ion (cay Dan Rdi, cay Lim
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Xet, cay Chieu Lieu, Me Toy, Cam Lai. cay Phuc); Gian hoa: Mong be tong cot 
thep da 1x2, M200, Thep tru ong, sat hop non, son tmh dien.

e) Khu truot patin, tap xe, sinh boat nhom cho thanh thicu nicn: Cong trinh 
cap IV, tong dien tich khoang: 565 nr, nen be tong da 4x6 Ml00, day 10cm; lat da 
Granite kich thuac 600 x 600 mm.

f) Khn the thao ve tren nen quang trirdng (bong ro, bong da mini...): Cong 
trinh cap IV, dien tich khoang 4.955 nr, nen be tong da 4x6 M100, day 10cm; lat 
gach Terrazzo kich thndc 400 x 400 x 30 mm.

g) Khu san choi cho tie: Cong trinh cap IV, dien tich khoang 752 nr, nen be 
tong da 4x6 Ml00, day 10cm; do lop be long da 1x2, M200 day 05cm; san cao su 
EDPM.

h) Khu sinh boat gia dinh (Choi sinh hoat gia dinh co mai die): Cong trinh 
cap IV, tong dien tich khoang 100 nr. Nha tien die bang thep son tmh dien, mai 
lop bang vat lieu nhe, he thong cap dien..

i) Khu sinh boat ngivdi cao tuoi: Cong trinh cap IV, dien tich khoang 250 nr, nen 
be tong da 4x6 M100, day 10 cm; lat gach Terrazzo kich thuac 400 x 400 x 30 mm.

k) Bai dau xe: Cong trinh cap IV, 'Fong dien tich khoang 2.509 nr
- Bai dau xe so 01: Dien tich khoang I.l50m2 , nen be tong da 4x6 Ml00. 

day 10 cm; do lop be tong da 1x2, mac 200, day 10cm. - Bai dau xe so 02: Dien 
tich: 1.150 m2, nen be tong da 4x6 MI00, day 10cm; do lop be tong da 1x2, mac 
200, day 10 cm.

- Loi di vao bai xe: Dien tich khoang 209 nr, nen be tong da 4x6 Ml00, day 
10cm; lat gach Terrazzo kich thuac 400 x 400 x 30 cm.

m) Nha ve sinh cong cong: Cong trinh cap III, tong dien tich khoang: 1 13,5 nr.
- Nha ve sinh cong cong so 01 - ban ham: Dien tich khoang: 75 nr.
+ Kicn true: Tudng xay gach vua M75, tuOng ba matit, san nude, tarn cap 

xay gach the, bac cap lat da granite; tudng son nude, nen lat gach Ceramic 300 x 
300 mm nham mat, tudng op gach Ceramic 300 x 600 mm; cua di va cua so bang 
nhom kinh sinfa, vach ngan bang go cong nghicp, thiet bi ve sinh, he thong cap 
dien, he thong cap nude va thoat nude...

+ Ket can: Mong, cot, xa dam giang, san mai bang BTCT mac 200.
- Nha ve sinh cong cong so 02 - ban ham: Dien tich khoang: 38,5 nr.
+ Kien true: Tudng xay gach vua M75, tudng ba matit, san nude, tarn cap 

xay gach the, bac cap lat da granite; tudng son nude, nen lat gach ceramic 300 x 
300 mm nham mat, tudng dp gach ceramic 300 x 600 mm; ciia di va cua so bang 
nhom kinh singfa, vach ngan bang go cong nghicp, thiet bi ve sinh, he thong cap 
dien, he thong cap nude va thoat nude...

+ Kct can: Mong, cot, xa dam giang, san mai bang BTCT mac 200
n) Mong tru gan man hinh led kich thude (4,8 x 9,6)m x 02 cai va man hinh 

led kich thude (2mx4m) x 08 cai: Cong trinh cap III.
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Ket can: Mong, cot, xa dam giang bang be tong cot thep M200; khung giang 
lien ket man hinh led bang thep hinh; he thong chong set cho man hinh led loai Ion..

X/wA AAAAA > Ae) Ha tang ky thuat (San lap mat bang, He thong cap cfien, cap nuac, He 
thong thodt nir&c): Cong trinh cap IV.

u) Di dbi, sap xcp lai cay xanh (cay Dan).
14.3. Thiet hi:
- Thiet bi san da nang, san khau: He thong, thiet bi plum nuac am san (khn 

virc san nhac nuac), man hinh Led (2m x 4m)x 08 cai, Man hinh Led (4,8mx9,6m) 
x 02 cai.

r • f ' ' • fs t- Thiet bj ticn ich: Ghe da loai I, ghe da loai 2, ghe loai 1, ban ghe da (khu
cafe, cut udng dual tan cay), ban ghe da (khu choi cd), thiet bi tap the due (may tap 
di bo don, indy dap chan, indy xoay eo, xd kep, bo trd chat van dong), thiet bi choi 
(san choi thieu nhi: thii nhun, edit tnrat).

* Ho sergui kem:
1. Bao eao so 335/BC-TCKH ngay 10/6/2021 cua phong TC-KH thanh pho.
2. To trinh so 321/TTr-QLCDA ngay 04/5/2021 ciia Ban QLCDA thanh pho.
3. 116 so Bao cao de xuat chu iruong dau tir, nguon von va kha nang can doi

nguon von.
4. Nghi quyet so 81/NQ-HDND ngay 20/7/2020 ciia HDND thanh pho vc 

thong qua ke hoach von dau tir cong trung han 05 nam, giai doan 2021-2025 nguon 
ngan sach thanh pho.

5. Quyet dinh so 2362/QD-UBND ngay 06/8/2020 ciia UBND thanh pho
Dong Xoai ve viec giao ke hoach dieu chinh von dau tir xay dung co ban nam 
2020. t

1
6. Quyet dinh so 4294/QD-UBND ngay 29/12/2020 ciia UBND thanh pho 

Dong Xoai ve viec giao ke hoach von dau tir xay dung co ban nam 2021.
De nghi Uy ban nhan dan thanh pho to chive trien khai thirc hien cac 

buac tiep theo diing quy dinh ciia phap luat vc dau tir cong; dong thai, bao cao 
Hoi dong nhan dan thanh pho tai ky hop gan nhat./._£^L

TIM. THUONOTRUC HDND THANH PHO
ICH

Not nliftn:
-Nhu Iren;
-TT Thanh uy;
-CT, PCT HDND thanh pho; 
-Thanh vien TT HDND thanh pho; 
-Phong TC-KH, Ban QLCDA; 
-LDVP, CV: HDND. KTTH;

-Lim:VT(to

^5
ff/Tk 2TI r*

\\*
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Bui Thj Minh Thuy
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND Đồng Xoài, ngày         tháng       năm 2021 
  

 

KẾ HOẠCH  

Phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2021-2022.  

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đồng Xoài về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài; 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn 

thành phố Đồng Xoài năm 2021-2022, cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Từng bước đẩy mạnh phát triển du lịch Đồng Xoài trở thành điểm đến hấp 

dẫn, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh hướng tới mục tiêu 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong các giai đoạn tiếp theo. 

- Phát triển du lịch bền vững trên nền tảng quản lý, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi 

trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 

nghiệp-dịch vụ. 

2. Yêu cầu: 

- Tập trung phát triển du lịch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

tại địa phương. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành và của các cá 

nhân, tổ chức trong xây dựng, khai thác tài nguyên du lịch, phát triển dịch vụ bổ 

trợ, bảo vệ hình ảnh, môi trường du lịch, xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, 

thân thiện của người dân góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút 

của thành phố. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Về sản phẩm du lịch: 

1.1. Năm 2021: 

1.1.1. Đầu tư, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Quản lý các dự án thành phố. 
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- Cơ quan phối hợp tham mưu: Phòng VH&TT; phòng LĐ-TB&XH; phường 

Tân Phú 

1.1.2. Xây dựng và phát triển Sản phẩm OCOP; xây dựng mỗi xã-phường 

một sản phẩm đặc trưng 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Kinh tế thành phố. 

- Cơ quan phối hợp tham mưu: Các phường-xã. 

1.1.3. Xây dựng các clip, các bài viết giới thiệu các phong cảnh, tiềm năng 

phát triển du lịch, nét văn hóa, ẩm thực, tuyên truyền về Di tích lịch sử Quốc gia 

địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài và các sản phẩm du lịch để quảng bá trên cổng 

thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của thành phố 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố. 

- Cơ quan phối hợp tham mưu: Các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thành phố 

và các phường-xã. 

1.1.4. Quy hoạch trồng hoa, cây xanh để phát triển du lịch vườn hoa (Suối 

Cam, phường Tân Phú) 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng QLĐT thành phố, Xí nghiệp CT-

CC thành phố. 

- Cơ quan phối hợp tham mưu: Các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thành phố 

và các phường-xã. 

1.2. Năm 2022: 

1.2.1. Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng (Ấp Bưng Sê, xã Tân Thành) 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Trung tâm VH-TT thành phố. 

- Cơ quan phối hợp tham mưu: Phòng VH&TT thành phố; Xã Tân Thành 

1.2.2. Phát triển du lịch cộng đồng (vườn rau sạch, vườn cây ăn trái, sản 

xuất nông nghiệp, du lịch trải nghiệm…) 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Kinh tế thành phố. 

- Cơ quan phối hợp tham mưu: Các Hội, đoàn thể thành phố và các phường-xã. 

1.2.3. Xây dựng Quảng trường thành phố 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Quản lý các dự án thành phố. 

- Cơ quan phối hợp tham mưu: Các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thành phố 

2. Về lượt khách: Phấn đấu đón khoảng 01 triệu lượt khách, trong đó: Duy 

trì tỷ trọng khách quốc tế chiếm khoảng 2% tổng lượt khách. 

3. Về doanh thu: Phấn đấu đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.  

4. Về việc làm: Phấn đấu tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động, trong đó 

lao động trực tiếp khoảng 2.000 người. 
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5. Về mức chi tiêu và thời gian lưu trú: Duy trì mức chi tiêu của khách du 

lịch từ khoảng 500.000đ/ngày/khách; thời gian lưu trú từ 01 ngày/khách. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Công tác tuyên truyền: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân, 

doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch và 

bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao 

uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Đồng Xoài. Đồng thời, đẩy mạnh 

việc hỗ trợ xây dựng các điểm du lịch cộng đồng, liên kết các đơn vị, các hộ kinh 

doanh dịch vụ cho khách du lịch tại các điểm du lịch. 

- Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú đa 

dạng như báo chí, các clip giới thiệu các phong cảnh, tiềm năng phát triển du lịch, 

nét văn hóa, ẩm thực của thành phố; biên tập tài liệu tuyên truyền về Di tích lịch sử 

Quốc gia địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài và các sản phẩm du lịch của thành phố 

để quảng bá trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đến du khách và người 

dân thành phố. 

- Quảng bá và đưa vào sử dụng rộng rãi biểu trưng (Logo) chính thức của 

thành phố, xây dựng biểu trưng (Logo) tại các điểm du lịch tạo điểm nhấn, in Logo 

vào các sản phẩm lưu niệm,… 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chuyên mục riêng 

về du lịch trên cổng thông tin điện tử để quảng bá hình ảnh du lịch thành phố 

Đồng Xoài. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình “Người Việt Nam đi du 

lịch Việt Nam”. 

2. Tăng cường công tác quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật 

chất kỹ thuật phục vụ Du lịch: 

2.1. Tăng cường công tác quy hoạch: 

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, hoàn thành quy hoạch các khu, tuyến điểm 

du lịch; địa điểm phát triển các ngành dịch vụ phục vụ du lịch.  

- Rà soát, xây dựng quy hoạch và hình thành các điểm dừng chân du lịch, các 

công viên vui chơi giải trí, khu dịch vụ, trung tâm thương mại, ẩm thực, bãi đỗ 

xe,… để phục vụ khách du lịch. 

2.2. Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Du lịch: 

- Phối hợp với sở, ngành tỉnh hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông 

tin; cung cấp thông tin, số liệu thực hiện quá trình chuyển đổi số trong ngành du 

lịch (phần mềm du lịch thông minh, ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú du dịch); 

số hóa các thông tin, tài liệu về điểm đến hướng tới hình thành và phát triển hệ sinh 
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thái du lịch thông minh trên Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh 

trên thiết bị di động. 

- Đầu tư hạ tầng phát triển nông nghiệp, các khu nông nghiệp công nghệ cao 

(trồng rau, vườn cây ăn trái...), nông nghiệp đô thị để nâng cao năng suất, đa dạng 

hóa các loại hình nông nghiệp đồng thời kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm. 

- Đầu tư hạ tầng, phục hồi các nhà dài, các ngành nghề thủ công (rượu cần, 

dệt thổ cẩm,…) của đồng bào dân tộc S’tiêng để thát triển du lịch văn hóa cộng 

đồng tại Ấp Bưng Sê, xã Tân Thành. 

- Thu hút và huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các dự án phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thương mại... các dự án khu đô thị 

kết hợp nghỉ dưỡng tạo điểm nhấn và động lực phát triển như: Khu Đô thị Cát 

Tường Phú Hưng, Khu đô thị The Gold City...  

3. Phát triển sản phẩm du lịch: 

- Tập trung xây dựng, hoàn thành và phát triển các sản phẩm du lịch để khai 

thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của thành phố. Đa dạng hóa các sản phẩm du 

lịch, chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch là thế mạnh của địa 

phương như: Công viên, khu kinh tế đêm thành phố, vườn hoa cây cảnh, trung 

tâm thương mại, chợ, Quảng trường thành phố, du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ 

dưỡng,… 

- Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tại Ấp Bưng Sê, xã Tân Thành; 

du lịch tâm linh tại các chùa (chùa Quang Minh, chùa Seryvonsa…), nhà thờ 

Đồng Xoài,… Từng bước xây dựng các ngành, nghề thủ công; các sản phẩm 

lưu niệm đặc trưng phục vụ khách du lịch để giới thiệu quảng bá và hấp dẫn 

khách du lịch. 

- Trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài, 

tranh thủ nguồn xã hội hóa và ngân sách cấp trên để khai thác phục vụ khách du 

lịch; nâng cấp, đầu tư các hạng mục tại các di tích. Bảo tồn và phát huy nét văn hóa 

truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng và quy mô tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống, tạo nét đẹp văn hóa để thu 

hút khách du lịch. 

- Nghiên cứu, phát triển du lịch cộng đồng, gắn với xây dựng nông thôn 

mới. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tham gia kinh doanh du lịch, tạo 

công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân như: Mô hình vườn rau sạch, 

vườn cây ăn trái, sản xuất nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP), mỗi phường-xã một sản phẩm đặc trưng, du lịch trải nghiệm qua các 

hoạt động tham quan và trải nghiệm “một ngày làm công nhân cao su hay chăm 

sóc thu hoạch điều”, các dây chuyền sản xuất mủ cao su, dây chuyền sản xuất và 

chế biến hạt điều. 
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4. Xây dựng môi trường Du lịch an toàn, thân thiện: 

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, xây dựng môi 

trường thân thiện, gần gũi mến khách. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra phát hiện 

và xử lý triệt để những hành vi gian lận trong kinh doanh dịch vụ du lịch, tình trạng 

tăng giá tùy tiện, có biện pháp hạn chế tình trạng ăn xin, người bán hàng rong… 

gây tác động xấu đến môi trường du lịch. 

- Nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực 

du lịch và môi trường. Chú trọng công tác bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, giữ gìn môi 

trường sinh thái, phát triển du lịch mang tính bền vững. Đặc biệt chú trọng đến các 

giải pháp về môi trường như xử lý rác thải, chất thải, đảm bảo môi trường xanh, 

sạch, đặc biệt là tại các trục giao thông chính, các công viên vui chơi giải trí, các 

điểm du lịch.   

5. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch:  

- Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch để đào tạo, nâng cao 

chuyên môn cho đội ngũ làm công tác du lịch.  

- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 

có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên; có 

chính sách đãi ngộ thỏa đáng để người lao động gắn bó lâu dài, từng bước đào tạo 

nguồn nhân lực có chất lượng cao và hướng tới chuyên nghiệp. 

- Thành lập đội ngũ tình nguyện viên, công tác viên hướng dẫn, hỗ trợ 

khách du lịch. 

6. Quản lý nhà nước về Du lịch: 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 

các cấp trong việc xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm vệ sinh, môi trường, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, an ninh, an toàn cho khách du lịch; tạo dựng môi trường du 

lịch văn minh, thân thiện. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ các cơ sở lưu trú du 

lịch, các dịch vụ ăn, uống… và quản lý điểm đến; tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về du lịch. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

phát triển du lịch thành phố; xây dựng quy chế hoạt động và thông báo phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện. Đổng 

thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo triển khai 

các nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch đề ra. 
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- Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch để nâng cao chuyên môn cho đội 

ngũ làm công tác du lịch trên địa bàn thành phố. 

- Thường xuyên rà soát các cơ sở lưu trú du lịch; các công viên, hoa viên; 

các cơ sở dịch vụ ăn, uống… gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cập nhật, 

xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch. 

- Thống kê các điểm du lịch, sản phẩm du lịch phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố đánh dấu địa điểm trên Google Maps. 

- Tổng hợp, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả triển khai thực 

hiện theo định kỳ sơ kết 06 tháng và tổng kết hàng năm. 

2. Phòng QLĐT thành phố: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quy hoạch và quản lý 

quy hoạch trên địa bàn, đảm bảo chặt chẽ. 

- Chủ trì thực hiện nội dung 1.1.4: Lập quy hoạch trồng hoa, cây xanh để 

phát triển du lịch vườn hoa (Suối Cam, phường Tân Phú). 

3. Phòng Kinh tế thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

Định hướng nhân dân tổ chức sản xuất, đăng ký thực hiện các sản phẩm du lịch. 

- Chủ trì thực hiện nội dung 1.1.2: Xây dựng và phát triển Sản phẩm OCOP; 

Xây dựng mỗi xã phường một sản phẩm đặc trưng; nội dung 1.2.2: Phát triển du 

lịch cộng đồng (vườn rau sạch, vườn cây ăn trái, sản xuất nông nghiệp, du lịch trải 

nghiệm…). 

4. Phòng TC-KH thành phố: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí 

kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng hạ tầng du lịch; kinh phí để trùng tu, 

tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài. 

5. Ban Quản lý các dự án thành phố: Chủ trì thực hiện nội dung 1.1.1: 

Đầu tư, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài; nội dung 

1.2.3: Xây dựng Quảng trường thành phố. 

6. Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố:  

- Tăng cường tuyên truyền Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài trên hệ thống loa 

truyền thanh của thành phố. 

- Chủ trì tham mưu thực hiện nội dung 1.1.3: Xây dựng các clip, các bài viết 

giới thiệu các phong cảnh, tiềm năng phát triển du lịch, nét văn hóa, ẩm thực, tuyên 

truyền về Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài và các sản 

phẩm du lịch để quảng bá trên cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của 

thành phố. 
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7. Trung tâm VH-TT thành phố: 

- Thường xuyên tuyên truyền Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài thông qua các 

hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, cổ động trực quan. 

- Chủ trì tham mưu thực hiện nội dung 1.2.1: Phát triển du lịch văn hóa cộng 

đồng (Ấp Bưng Sê, xã Tân Thành). 

8. Xí nghiệp CT-CC thành phố: 

- Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi 

trường như xử lý rác thải, chất thải, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đặc biệt là tại 

các trục giao thông chính, các công viên, hoa viên, các điểm vui chơi giải trí. 

- Phối hợp phòng QLĐT thành phố thực hiện nội dung 1.1.4: Trồng hoa, cây 

xanh để phát triển du lịch vườn hoa (Suối Cam, phường Tân Phú). 

9. Đề nghị UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn thanh niên 

thành phố: Tuyên truyền, vận động các Đoàn viên, Hội viên, các hộ gia đình có 

điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực tham gia kinh doanh du lịch với các loại hình 

du lịch cộng đồng như: Mô hình vườn rau, cây ăn trái, sản xuất nông nghiệp… 

10. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này tới đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch 

Việt Nam”. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6) và 

cả năm (trước ngày 10/12) hàng năm về Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành phố 

(qua phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) để tổng hợp. 

11. Ủy ban nhân dân các phường-xã: 

- Căn cứ vào tình hình xây dựng kế hoạch cụ thể để xây dựng một sản phẩm 

đặc trưng. 

- Triển khai Kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động trên địa bàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền các tổ chức, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng phục vụ; nâng cao 

tính chuyên nghiệp và tổ chức hoạt động kinh doanh một cách lành mạnh; tích cực 

phối hợp cải thiện môi trường du lịch, bảo đảm vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm và bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch; 

niêm yết giá công khai và bán không cao hơn giá niêm yết; chủ động đầu tư và liên 

kết với các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế để đầu tư, thu hút khách. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6) và cả 

năm (trước ngày 10/12) hàng năm về Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành phố 

(qua phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển Du lịch năm 2021-2022 trên địa bàn. Ủy ban 

nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố và các phường-xã phối 

hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
-UBND tỉnh; 

-Ban Dân tộc tỉnh; 

-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

-TT Thành uỷ-HĐND-UBMTTQVN thành phố; 

-CT, các PCT UBND thành phố; 

-Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

-UBND các phường-xã; 

-LĐVP; các CV; 

-Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 



Nai nhan:  
- UBND thanh ph& 
- Cac d/c UVBTV Thanh 
- VPTU: Lanh clan, CVTH, 
- Liu Van phong Thanh 

T/M BAN THVONG V1  .1 
PHO pi  THU'  THIJONG TRVC 

BANG CONG SAN VItT NAM 
Dijng Xoai, ngay  timing  1//  nam  2020 

DANG BQ TINH BINH PHU'OC 
THANH UY BONG XOAI 

S6  4,1  -  KL/TU 

KET LUAN 
ciia Ban Thtthng vu Thanh iiy 

(Phien hop ngay 28/10/2020) 

Vao hac 14 gia 30 phirt, ngay 28/10/2020, tai HOi truemg Thanh uy , dong 
chi Bui Thi Minh ThUy, Pho Bi thu Thuang truc Thanh uy - Chu tich HDND 
thanh phO; dOng chi Nguy6n Minh Binh  -  Pho BI thu Thanh ity - ChU tich UBND 
thanh phO chu tri cu'Oc hop Ban Thuang vu Thanh 

Du'  hop có: 12/13  dOng chi Uy vien Ban Thuang vu Thanh uy. Vang dog 
chi Ton Ngoc Hanh, UVBTV Tinh uy - Bi thu Thanh fly c6  VT  do 

- Dai dien lanh dao Ban TO chirc Thanh fly; Ban Quan ly cac du an thanh 
ph6; phong Quan  VT  do thi thanh pho. 

- Lanh dao va Chuyen vien tong hgp Van ph6ng Thanh 

N'Oi dung cuk hop: 
Tai cuOc hop, sau khi nghe  ,dan vi to Van va lanh dao phong Ban Quan lY 

cac du an thanh pho bao cao ve cac phugng an thiet ke cong trinh xay dung 
QuAng twang thanh pho Dong,  Xoai, qua ban bac, thao Juan Ban Thuemg vu 
Thanh gongchU truang doi vai phugng an 1 thiet ke ding trinh xay dkmg 
Quang truang thanh pho Dong Xoai. 

Giao cho UBND thanh phO, ti'ep thu kin (tong g6p 	cac dOng chi fly 
vien Ban Thuang, vu Thanh fly de 	chinh phucmg an cho hoan thien, , trong do 
can luu Y: san khau khong xay len cao so vai mat bang quang tnremg; bo tri them 
01 cum nhac nuac e khu vuc so 7; cay xanh tong moi ben mot hang cay va chon 
cac loci cay tam cao; bo tri them goi lat da via he xung quanh quang tnrang, be) 
tri nha ve sinh cong cong ban ,ham dam bao my quan. Dong tiled can cu cac van 
ban quy dinh phap luat trien khai thuc hien dung quy dinh. 

Giao Van phong Thanh Ay thong bao K'et luan cila Ban Thuorng vu Thanh 
fly tai cuOc hop den  cac  to chuc, ca nhan lien quan de to chic thuc hi'en. 

ui Thi Minh Thtly 
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