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Số:         /BC-SVHTTDL 

 

        Cần Thơ, ngày      tháng 6 năm 2021 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn 

tại kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

(Kỳ họp HĐND thành phố thường kỳ giữa năm 2021) 

 

 

                       Kính gửi:    

                                         - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

                                         - Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; 

                                         - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND thành phố Cần Thơ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của  

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;  

Căn cứ Công văn số 3939/UBND-TH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

UBND thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của  Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất 

vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, nội dung cụ thể như sau: 

I. Công tác chỉ đạo điều hành: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 

119/KH-SVHTTDL ngày 11/01/2021 thực hiện những vấn đề đã ghi nhận tại 

phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân thành phố 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thành phố để triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 

năm 2020 của HĐND thành phố Cần Thơ. 

II. Kết quả thực hiện các nội dung: 

1. Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, 

nhất là các trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn và nhà thông tin, 

nhà văn hóa ấp, khu vực trên địa bàn, đảm bảo hoạt động ngày càng đi vào thực 

chất, quản lý và sử dụng đúng công năng để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa 

tinh thần cho người dân địa phương. 
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1.1. Thực trạng: 

a. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có: 83/83 Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao xã, phường, thị trấn; 599/599 Nhà văn hóa ấp, khu vực. 

b.Công tác quản lý: Trung tâm VHTT xã, phường, thị trấn do UBND quận, 

huyện thành lập; chịu sự lãnh đạo của UBND cùng cấp và chịu sự quản lý nhà 

nước của Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện; do Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao quận, huyện chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ. Nhà văn hóa - Khu 

thể thao ấp, khu vực do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành lập, lãnh đạo 

toàn diện; Trưởng ấp, khu vực trực tiếp quản lý; chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ 

của Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp trên. Sở VHTTDL, Phòng Văn hóa và thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài truyền thanh quận, huyện phối hợp tham 

mưu ban hành các quy định và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống 

thiết chế này theo quy định. 

c. Nhận xét chung: thời gian qua hoạt động của hệ thống thiết chế này đã 

góp phần rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể 

thao, vui chơi giải trí của người dân trên địa bàn; phục vụ nhiệm vụ chính trị về 

tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. Hàng năm, thành phố và quận, huyện đã tổ chức các lớp tập huấn về công 

tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, riêng năm 2020 đã tổ chức 26 lớp với 

909 học viên tham dự. Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn, 

diễn viên múa phong trào và truyền nghề đờn ca tài tử cho 28 học viên. Năm 

2020, Sở đã ban hành kế hoạch kiểm tra, nâng chất hoạt động Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn; tổ chức khảo sát, kiểm tra hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021 và kết quả thực hiện 

Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.  Kết quả, xếp loại Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

xã, phường, thị trấn năm 2020, có 66/83 Trung tâm xếp loại tốt, tỷ lệ 79,5% và 

17/83 Trung tâm xếp loại Khá, tỷ lệ 20,5%. 

1.2. Giải pháp tới: 

a. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố: 

- Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 

14-NQ/TU ngày 02/5/2019 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về 

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển 

kinh tế và đô thị trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục phối hợp các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu hoàn 

thiện các quy định và hướng dẫn về tổ chức bộ máy nhân sự, kinh phí hoạt động 

và cơ chế chính sách xã hội hóa việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, 

trang thiết bị của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

- Tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị 

quyết  về mức chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa, thông tin 

và nghệ thuật. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thành phố, phòng VHTT và Trung tâm VHTT 
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- ĐTT quận, huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Triển khai chấm điểm thi đua hoạt động Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao xã, phường, thị trấn 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ công chức văn hóa - xã hội xã, phường, thị trấn, cán bộ ấp, khu vực 

trên địa bàn. Dự kiến 06 tháng cuối năm 2021, sẽ mở từ 03 lớp tập huấn về công 

tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, 02 lớp kỹ năng dẫn chương trình và diễn 

viên múa phong trào (tùy theo tình hình dịch bệnh COVID 19). 

b. Đề nghị UBND các quận, huyện: 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp thực hiện phù hợp để 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

cơ sở để nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động ngày càng đi vào thực chất.  

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; 

huy động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia xây dựng, 

nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, tiện nghi để thu hút 

được nhiều đối tượng tham gia sinh hoạt và sử dụng dịch vụ . 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho công chức, viên chức và các thành phần có liên 

quan tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo về lĩnh vực VHTTDL, công tác 

gia đình và phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để 

hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức văn hóa – xã hội xã, 

phường, thị trấn, cán bộ ấp, khu vực trên địa bàn quận, huyện (ngoài thành phần 

tham gia cấp thành phố). 

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, cần rà soát việc tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần 

Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch; ban hành Kế hoạch phát triển du lịch đồng 

bộ với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo Chiến lược phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020. 

2.1. Thực trạng: 

a) Về các các giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-

19: 

- Đã ban hành Kế hoạch số 1044/KH-SVHTTDL, ngày 25/3/2021, về việc tổ 

chức kích cầu du lịch thành phố Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021; 

Qua đó, đã tổ chức họp trao đổi giải pháp kích cầu du lịch thành phố Cần Thơ và một 

số Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, 

Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang; Đồng thời phát động đến doanh 

nghiệp các tỉnh đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa, có 75 doanh 

nghiệp đăng ký (trong đó, có 34 DN Cần Thơ). 
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- Tiếp tục triển khai đến các doanh nghiệp đăng ký an toàn du lịch trên hệ thống 

du lịch an toàn quốc giá do Bộ VHTTDL triển khai, Đến ngày 31/5/2021, có 253 

doanh nghiệp đăng ký. 

b) Rà soát việc tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-

NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du 

lịch 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Tổ giúp việc xây dựng dự 

thảo Nghị quyết của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới 

(Quyết định số 165/QĐ-SVHTTDL ngày 26/3/2021). 

- Tham mưu UBND thành phố Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 

số 03-NQ/TU, ngày 01/8/2016, của Thành ủy Cần Thơ, về đẩy mạnh phát triển 

du lịch theo Công văn 235/CV-BTGTU, ngày 14/4/2021, của Ban Tuyên Giáo 

Thành ủy. Tham mưu Báo cáo số 1698/BC-SVHTTDL, ngày 17/5/2021, Kết quả 

05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành 

ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch; Kế hoạch số 1420/KH-SVHTTDL, 

ngày 27/4/2021, về việc phân công phối hợp tham mưu tổ chức tổng kết 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần 

Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch. 

- Tham mưu danh sách khen thưởng và tham luận tại Hội nghị tổng kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 01/8/2016, của Thành ủy Cần Thơ, 

về đẩy mạnh phát triển du lịch. 

c) Ban hành Kế hoạch phát triển du lịch đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 do Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 

2020: 

- Tham mưu UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 1358/QĐ-

UBND, ngày 12/5/2015, về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể Phát triển 

Du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 

Việt Nam. 

- Tham mưu UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch 163/KH-UBND, 

ngày 08/11/2019, của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện 

đề án tái cơ cấu ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi 

nhọn. 

 - Ban hành Kế hoạch số 457/KH-SVHTTDL, ngày 12/02/2019, của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, về việc Xây dựng và phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2019 – 2020. 
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 - Tham mưu UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 1845/QĐ-

UBND, ngày 31/7/2019, về việc Phê duyệt Đề án phát triển du lịch phường Tân 

Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 

 - Ban hành Kế hoạch số 31/KH-SVHTTDL, ngày 06/01/2020, của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, về việc triển khai thực hiện Đề án 

phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 

 - Phối hợp UBND huyện Phong Điền ký ban hành Kế hoạch số 

2747/KHPH-SVHTTDL-UBND,ngày 30/9/2020, về việc xây dựng thí điểm mô 

hình du lịch cộng đồng tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần 

Thơ. Kết quả: Đã tổ chức khảo sát các hộ dân tại tại xã Nhơn Nghĩa và chọn ra 6 

hộ có điều kiện làm du lịch cộng đồng. Đồng thời đã mở lớp tập huấn về du lịch 

cộng đồng và mời các hộ dân cùng tham gia. 

- Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng 

tại tỉnh Lâm Đồng, từ đó tham mưu các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

2.2. Giải pháp tới: 

a) Về các các giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-

19: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và 

các bộ, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, thực 

hiện mục tiêu kép“vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, 

chống dịch bệnh”; vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển du lịch.  

b) Rà soát việc tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-

NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du 

lịch 

Tiếp tục phối hợp Ban Tuyên giáo tham mưu Thành ủy tổ chức tổng kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Thành ủy Cần Thơ 

về việc đẩy mạnh phát triển du lịch và hoàn chỉnh Nghị quyết về đẩy mạnh phát 

triển du lịch trong tình hình mới. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình 

thành phố Cần Thơ xây dựng Clip về kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-

NQ/TU, ngày 01/8/2016, của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch. 

c) Ban hành Kế hoạch phát triển du lịch đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 do Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 

2020:  

Tổ khảo sát đánh giá sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ và tỉnh Lâm Đồng; Tổ chức tọa đàm đánh giá thực trạng và tìm giải pháp 

phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Hoàn thiện kế hoạch 

tổ chức đoàn lữ hành khảo sát đánh giá các sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ. 
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3. Nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, phát huy hiệu quả 

của các làng nghề, loại hình du lịch đặc trưng, đặc thù của Cần Thơ, tránh trùng 

lắp với sản phẩm, loại hình ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tạo 

điểm nhấn về du lịch của thành phố. 

3.1. Thực trạng: 

- Triển khai Kế hoạch xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thành 

phố Cần Thơ năm 2020. Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển 

sản phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ” giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 

2030. 

- Ban hành Kế hoạch phối hợp số 2747/KHPH-SVHTTDL-UBND, ngày 30 

tháng 9 năm 2020, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Phong 

Điền, về việc phối hợp xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng tại xã Nhơn 

Nghĩa, huyện Phong Điền; Kế hoạch phối hợp số 3091/KHPH-SVHTTDL-

UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2020, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

UBND quận Thốt Nốt, về việc xây dựng thương hiệu du lịch và mô hình du lịch 

cộng đồng phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.  

- Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai 

đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, qua 

đó đã lựa chọn được 40 sản phẩm đặc trưng của địa phương, đặc biệt là lựa chọn 

phát triển 01 làng văn hóa du lịch và 05 làng du lịch kết hợp với các sản phẩm của 

địa phương, nhằm hỗ trợ tiêu chuẩn hóa các sản phẩm của các chủ thể sản xuất, 

nâng cao giá trị sản xuất phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch 

vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Đến nay toàn thành phố có 19 

sản phẩm được công nhận đạt 03 sao đến 04 sao. 

- Triển khai 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển du lịch, 

nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch;Trong đó, có 02 nhiệm vụ đang tiếp tục 

thực hiện, 04 nhiệm vụ đã được nghiệm thu. Hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng thương 

hiệu du lịch: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép sử dụng địa 

danh của thành phố đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa 

phương; Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Nông dân, Hiệp hội doanh nghiệp 

tổ chức 20 lớp tập huấn, 04 cuộc hội thảo về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp 

(trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch), một số cá nhân, tập 

thể, làng nghề sản xuất sản phẩm đặc sản đặc trưng… 

- Tổ chức các hoạt động điểm nhấn về du lịch: UBND quận Ninh Kiều, tổ 

chức thành công Ngày hội Du lịch “ Đêm Hoa đăng Ninh Kiều”, với 12 hoạt động, 

thu hút hơn 96.000 khách tham quan.Do ảnh hưởng dịch Covid-19, các hoạt động 

điểm nhấn về du lịch của các quận, huyện khác đã không tổ chức. 

- Tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong thực hiện 

Chương trình số 16/CTr-UBND, ngày 22/12/2017, của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ về việc quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 

- 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 36/QĐ-SVHTTDL, ngày 
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22/01/2021, về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch). 

- Tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong thực hiện 

Đề án “Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ giai 

đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2030” (theo Quyết định số 37/QĐ-SVHTTDL, ngày 

22/01/2021, về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch). 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 

02 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các chương trình, 

đề án phát triển du lịch theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND, ngày 12/5/2015, của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển 

du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết 

định số 118/QĐ-UBND, ngày 19/01/2021, về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố). 

3.2. Giải pháp tới: 

- Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng 

tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; kế hoạch xây dựng 

thương hiệu du lịch và mô hình du lịch cộng đồng phường Tân Lộc, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần Thơ;Xây dựng kế hoạch khảo sát và xây dựng sản phẩm, dịch 

vụ du lịch hỗ trợ các địa phương sát đánh giá tài nguyên, thếmạnh của nhằm khai 

thác hiệu quả tiềm năng thành sản phẩm du lịch để thu hút khách.  

- Tham mưu Phối hợp tổ chức hội thảo phát huy các di tích lịch sử, văn hóa 

và các bảo vật quốc gia trong hoạt động phát triển du lịch. Xây dựng và đưa vào 

khai thác 01 đến 02 tuyến du lịch gắn với các di tích lịch sử văn hóa. 

 - Nâng chất các điểm, vườn du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt tiêu 

chí công nhận mới và tái công nhận các điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố Cần 

Thơ và cấp Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Thực hiện các ấn phẩm, quà lưu niệm, quà tặng du lịch đặc trưng thành phố 

Cần Thơ phục vụ công tác quảng bá; Hộp quà tặng đại biểu dự các sự kiện lớn 

trong đó có các sản phẩm OCOP tiêu biểu của các quận, huyện thành phố Cần 

Thơ. Danh mục các cơ sở kinh doanh du lịch, móc khóa,… 

4.Phát triển không gian du lịch đúng định hướng; trong đó, quan tâm phát 

triển không gian du lịch phía Tây (gồm các quận, huyện: Ô Môn, Thốt Nốt, Thới 

Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh) để hỗ trợ cho không gian du lịch trung tâm, với việc 

phát triển các làng nghề, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần 

nâng cao sinh kế cho người dân, tạo đầu ra cho nông sản và các mặt hàng thủ 

công mỹ nghệ. 

4.1. Thực trạng: 

Định hướng phát triển du lịch theo quy hoạchCụm du lịch phía Tây trước 

mắt tập trung khai thác các sản vật địa phương như: trái cây,sản phẩm quà tặng 

OCOP thành phố… phục vụ du khách và cung cấp cho cụm du lịch trung tâm. 
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Đồng thời, khuyến khích các địa phương nghiên cứu đầu tư phát triển du lịch dựa 

vào thế mạnh của địa phương, nhằm nâng cao thu nhập phát triển kinh tế địa 

phương. Trước mắt, tập trung phát triển du lịch Thốt Nốt theo Đề án phát triển du 

lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, nhằm thúc đẩy các địa phương cụm phía 

Tây phát triển.  

4.2. Giải pháp: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê 

duyệttrongQuy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; Phối hợp rà soát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018,quy định chính sách hỗ trợ đầu tư 

các dự án ngoài ngân sách nhà nước và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

- Đẩy mạnh công tác mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng, đầu tư xây dựng các 

dự án du lịch trọng điểm trong danh mục các dự án mời gọi đầu tư đã được phê 

duyệt của thành phố. Huy động nguồn lực tập trung xây dựng các khu vực trọng 

điểm; ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; phát triển các loại hình sản 

phẩm du lịch sông nước gắn với du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái, du 

lịch nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, du lịch cộng đồng 

có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao... 

5. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao, tập 

trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực du lịch 

một cách đồng bộ từ cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, đến nhân viên phục vụ. 

Tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng hướng dẫn viên, lao động ngành du lịch về 

kỹ năng quản lý, nghiệp vụ kinh doanh, ngoại ngữ, phong cách phục vụ theo kịp 

sự phát triển của ngành du lịch trong xu thế hội nhập. 

5.1. Thực trạng: 

Triển khai thực hiện Chương trình số 01/Ctr-UBND, ngày 16/01/2018, của 

UBND thành phố, về phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao nhận thức.Giai 

đoạn từ 2016 đến cuối tháng 4 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối 

hợp các đơn vị có liên quan tổ chức 64 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ về du lịch, với tổng số học viên tham gia và được cấp giấy chứng nhận 

là 2.457 học viên. 

5.2. Giải pháp tới: 

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và ngoại 

ngữ cho lao động; cộng đồng dân cư tham gia vào hoạt động du lịch, nhất là hoạt 

động du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm với môi trường. 

Thu hút lao động đã qua đạo tạo du lịch tại các trường Đại học cao đẳng trên 

địa bàn thành phố, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ 

khách du lịch. 

6.Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, doanh nghiệp và 

người dân trong hoạt động du lịch, nhất là quản lý đối với dịch vụ giao thông, 
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vận chuyển khách du lịch, nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi 

trường, thu gom, xử lý rác thải, tạo mỹ quan tại các điểm du lịch, mang lại ấn 

tượng tốt đẹp, sự hài lòng cho du khách. 

6.1. Thực trạng: 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch, Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp du 

lịch, các khu, điểm du lịch, thực hiện các qui định của pháp luật về kinh doanh du 

lịch, đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, đảm bảo công tác phòng cháy, 

chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, Phối hợp khảo sát các 

cơ sở, nắm tình hình, chấn chỉnh hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ. Phối hợp kiểm tra điều kiện hoạt động kinh doanh, điều kiện tối thiểu về cơ 

sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch của cơ sở lưu trú du lịch 

trên địa bàn thành phố. 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở còn hạn chế, thiếu 

sót trong việc thực hiện, chấp hành các quy định định pháp luật trong hoạt động 

kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp các cơ quan 

hữu quan thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các bến tàu du lịch, 

phương tiện giao thông đường thủy – bộ đưa đón khách du lịch, kiểm tra, nhắc 

nhở các công ty hoạt động du lịch và người điều khiển phương tiện chấp hành 

nghiêm các quy định về ATGT đường bộ, đường thủy nội địa khi xuất bến chở 

khách tham quan, Phối hợp trực, kiểm tra, giám sát tại các bến tàu du lịch để chấn 

chỉnh tình trạng chèo kéo khách, tăng giá dịch vụ…nhằm đảm bảo an ninh trật tự, 

vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách… vào các ngày lễ, tết, các sự kiện lớn 

của thành phố; Phối hợp Sở Tài chính thành phố, kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về quản lý giá trên địa bàn TP. Cần Thơ.  

- Phối hợp các lực lượng chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

về ANTT, đặc biệt trong công tác đăng ký lưu trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT đến các cơ sở kinh doanh lưu trú; đảm bảo trật tự 

công cộng, đô thị, an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy, đường bộ tại địa 

bàn có các điểm du lịch. 

 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, xây dựng 

và triển khai Cổng thông tin du lịch (hoạt động tại địa chỉ www.canthotourism.vn) 

và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động (tên ứng dụng: 

CanThoTourism, hoạt động trên hệ điều hành IOS, Android).Góp phần tăng 

cường hoạt động quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ đến người dân, khách du 

lịch trong và ngoài nước. Tạo kênh thông tin tuyên truyền nhanh chóng, hữu hiệu 

các chính sách, chủ trương phát triển du lịch của thành phố phố đến các tổ chức, 

cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.  

 - Từ đó, việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi tại các cơ sở trên địa 

bàn (niêm yết bảo vệ môi trường, nhà vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải và nước 

thải, chế độ báo cáo…), tại các doanh nghiệp du lịch thực hiện khá tốt công tác 

bảo vệ môi trường, áp dụng trong tiêu chí đánh giá xếp hạng sao khách sạn, có 

http://www.canthotourism.vn/
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nội quy và tuyên truyền về tinh thần thái độ phục vụ khách, tuyên truyền du khách 

không hút thuốc lá, hướng dẫn bảo vệ môi trường trong cơ sở lưu trú, trong nhà 

vệ sinh, thực hiện thu gom, xử lý chất thải, nước thải và báo cáo theo quy định… 

6.2. Giải pháp tới: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch;  phối hợp các 

cơ quan chức năng liên quan tiếp tục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các 

quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh lĩnh vực du 

lịch; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức 

cá nhân còn hạn chế, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh; xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm pháp luật.   

- Thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú của khách du lịch; kiểm tra an toàn 

phòng cháy, chữa cháy, môi trường tại các điểm vườn du lịch, cơ sở kinh doanh 

lưu trú, dịch vụ lữ hành; làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường 

bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, vui chơi của khách du lịch 

khi đến thành phố. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất 

vấn tại kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;    

- Các phòng thuộc Sở;                                                           

- Lưu: VT, TH(Phú).                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

               Nguyễn Khánh Tùng 
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