
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1773/UBND-KGVX 
 

V/v thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, ngày  13 tháng  6  năm 2020 

 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông 

báo số 201/TB-VPCP ngày 09/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận 

tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ 

cấu lại thị trường du lịch. 

Để có thể đạt được mục tiêu kép là tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả và 

từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh cho nền kinh tế của tỉnh nói 

chung và ngành du lịch nói riêng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố: 

1.1. Cần quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “Kiên quyết ngăn 

chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài để giữ ổn định cho bên trong phát triển”, 

chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng ngành du lịch của tỉnh vượt qua khó khăn 

bằng những giải pháp, hành động cụ thể, thiết thực và kịp thời. 

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, điều hành và xử lý công việc hàng ngày. Khẩn trương triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tháo gỡ 

các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công và thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Kế hoạch số 

01/KH-BCĐ ngày 08/6/2020. 

2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ban Quản lý 

các khu du lịch tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan: 

2.1. Chủ động phối hợp và chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch, 

nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng ở nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa, với giải pháp thiết thực; nghiên cứu đề xuất cắt giảm các 

khoản phí, lệ phí, giá vé tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh (nếu cần thiết). 

2.2. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chương trình Kích cầu du lịch trên địa bàn 

tỉnh; điều chỉnh giải pháp về truyền thông, quảng bá du lịch phù hợp với tình hình 

mới; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón khách quốc tế khi điều kiện cho phép. 

Kính gửi: 
 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 



 

 

 

 

2.3. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương tham mưu tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Hội nghị du lịch toàn quốc trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất 

kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy;           (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Chủ tịch UBND tỉnh;          

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Như kính gửi; (thực hiện) 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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