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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng
Nhân dân TP. Cần Thơ về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng
Nhân dân TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện Công văn số 2840/UBND-TH ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại
kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về chất
vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X,
nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:
A. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
- Sau khi Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội
đồng Nhân dân TP. Cần Thơ về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của Hội
đồng Nhân dân TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ban hành, Sở Văn
hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết đến các
phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trong các cuộc họp giao ban của
Sở.
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số: 2609/KHSVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2022 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết về chất
vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X,
nhiệm kỳ 2021 – 2026. Định kỳ hàng tháng, các phòng chuyên môn báo cáo tiến độ
thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về văn phòng Sở tổng hợp, trình
lãnh đạo Sở.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHẤT VẤN
I. Nội dung: Tổ chức rà soát, bổ sung tên nhân vật lịch sử, địa danh, sự
kiện tiêu biểu và danh mục ngân hang tên đường và công trình công cộng. Đồng
thời, đánh giá thực trạng các tuyến đường đã được đặt tên nhưng chưa phù
hợp, chưa tương xứng giữa quy mô tuyến đường với ý nghĩa, tầm quan trọng
của nhận vật, sự kiện lịch sử để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết
định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo quy định:
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1. Về công tác bổ sung tên nhân vật lịch sử, địa danh, sự kiện tiêu biểu vào
danh mục ngân hàng tên đường và công trình công cộng:
1.1. Kết quả triển khai thực hiện thời gian qua:
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thường xuyên gửi văn bản đến các sở, ngành,
địa phương, các Hội chuyên ngành để xin ý kiến bổ sung các danh nhân, mỹ từ.. và
tổng hợp hồ sơ, nghiên cứu tham mưu đưa vào ngân hàng tên đường. Tính đến thời
điểm hiện tại (tháng 11/2022), số lượng tên trong ngân hàng tên đường là 793 tên
(trong đó có 500 danh nhân, 159 danh nhân địa phương, 09 nhân vật lịch sử, 69 địa
danh, 17 mỹ từ, 39 sự kiện) được chia thành 04 nhóm (Nhóm I: 77 tên, Nhóm II:
103 tên, Nhóm III: 216 tên, Nhóm IV: 397 tên).
- Năm 2022, theo đề xuất của một số Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và
UBND quận, huyện về việc chọn tên bổ sung vào Ngân hàng tên đường và CTCC
thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn
thành phố đã chỉ đạo nghiên cứu tài liệu, tham mưu biên tập tóm tắt 50 tên (gồm 02
mỹ từ, 48 danh nhân) để bổ sung vào Ngân hàng tên đường và CTCC thành phố
trong năm 2022.
- Sau khi tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn (Báo cáo số
17/BC-HĐTV ngày 15/11/2022), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường
trực Hội đồng tư vấn thành phố, đang trình Ủy ban nhân dân thành phố (Chủ tịch
Hội đồng tư vấn) để xem xét, chỉ đạo về việc bổ sung 46 tên vào Ngân hàng tên
đường và CTCC thành phố (Tờ trình số 18/TTr-HĐTV ngày 16/11/2022).
1.2. Phương hướng thời gian tới:
- Cập nhật các mỹ từ, danh nhân đã được thống nhất vào danh mục Ngân hàng
tên đường và để phục vụ cho công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng
thời gian tới.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Hội đồng tư vấn chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành,
địa phương, các nhà nghiên cứu, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, quần
chúng nhân dân để rà soát, nghiên cứu các tên gọi dự kiến đưa vào Ngân hàng tên
đường và công trình công cộng của thành phố cho phù hợp và đảm bảo đúng theo
quy định trình Chủ tịch Hội đồng tư vấn xem xét, chỉ đạo bổ sung vào Ngân hàng
tên đường.
2. Về đánh giá thực trạng các tuyến đường đã đặt tên nhưng chưa phù
hợp, chưa tương xứng giữa quy mô tuyến đường với ý nghĩa, tầm quan trọng
của nhân vật, sự kiện lịch sử:
2.1. Kết quả triển khai thực hiện thời gian qua:
Hiện nay, qua rà soát thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ có một số tuyến
đường ngắn, có quy mô nhỏ so với tầm vóc, vị thế của danh nhân, sự kiện lịch sử
được đặt tên (đã hình thành việc đặt tên trong các giai đoạn trước khi có Nghị định
91/2005/NĐ-CP). Bên cạnh đó, qua tiếp thu ý kiến của nhiều cán bộ lão thành cách
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mạng, nhà nghiên cứu và cử tri đề xuất đổi tên đường để phù hợp với tầm vóc của
các danh nhân.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường
trực Hội đồng tư vấn thành phố đã ban hành nhiều văn bản phối hợp với các Sở,
ngành, đơn vị, địa phương liên quan, Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng tư vấn thành
phố về thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa
bàn thành phố, trong đó có việc phối hợp rà soát, thực hiện việc đổi tên các tuyến
đường ngắn, có quy mô nhỏ so với tầm vóc, vị thế của danh nhân, sự kiện lịch sử
được đặt tên (1).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Ủy ban nhân dân quận,
huyện tổng hợp các tuyến đường (đã có trước nghị Nghị định 91/2005/NĐ-CP ban
hành) để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, Sở VHTTDL đã có
Công văn số 3453/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 30 tháng 9 năm 2022 xin ý kiến Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, hướng dẫn Nghị định số 91/2005/NĐ-CP
ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ, đồng thời, xem xét, có ý kiến kiến nghị
Chính phủ xem xét, điều chỉnh Nghị định số 91/2005/NĐ-CP phù hợp với tình hình
thực tiễn hiện nay.
2.2. Phương hướng thời gian tới:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được xem xét, hướng dẫn về việc đổi tên các
tuyến đường đã đặt tên nhưng chưa phù hợp, chưa tương xứng giữa quy mô tuyến
đường với ý nghĩa, tầm quan trọng của nhân vật, sự kiện lịch sử.
Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan
rà soát đánh giá thực trạng các tuyến đường đã đặt tên nhưng chưa phù hợp, chưa
tương xứng giữa quy mô tuyến đường với ý nghĩa, tầm quan trọng của nhân vật, sự
kiện lịch sử, phối hợp lấy ý kiến, nắm bắt tâm tư của nhân dân đối với việc đổi tên
các đường thuộc trường hợp nêu trên để có hướng tham mưu phù hợp.
II. Nội dung: Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao quần chúng ở xã, phường, thị trấn, qua đó kịp thời phát hiện, đào
tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, người có năng khiếu trên lĩnh vực này tại cơ sở:
1. Lĩnh vực Văn hóa văn nghệ:
1.1. Kết quả triển khai thực hiện:

(1) Công văn số 161/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 17/01/2022 của VHTTDL về việc đề xuất đặt tên, đổi tên đường
và công trình công cộng năm 2022; (2) Công văn số 1303/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 18/4/2022 của Sở VHTTDL
về việc đề xuất đặt tên, đổi tên đường và CTCC năm 2022 (lần 2); (3) Công văn số 05/HĐTV ngày 17/5/2022 của Hội
đồng tư vấn thành phố về việc khẩn trương rà soát việc đặt tên, đổi tên đường và CTCC trên địa bàn thành phố; (4)
Công văn số 07/HĐTV ngày 21/6/2022 của Hội đồng tư vấn thành phố về việc khẩn trương rà soát các tuyến đường
đã được đặt tên nhưng chưa phù hợp, chưa tương xứng giữa quy mô tuyến đường với ý nghĩa, tầm ảnh hưởng của
nhân vật, sự kiện lịch sử trên địa bàn quận Ninh Kiều; (4) Công văn số 3453/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 30/9/2022
xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, hướng dẫn Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của
Chính phủ; (5) Công văn số 3930/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 26/10/2022 gửi UBND quận Ninh Kiều về việc phối
hợp trong công tác đổi tên đường Nguyễn Du.
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Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai, quán triệt các
văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày
16/6/2008 của Bộ Chính trị, về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật
trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của
Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, đạt được những kết quả
cụ thể như sau:
Tham mưu UBND thành phố trình Thành ủy Cần Thơ ban hành Đề án số 07ĐA/TU ngày 28/12/2021 về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ, giai đoạn 20212030; tham mưu UBND thành phố ban hành Chương trình hành động số 15/CTrUBND ngày 16/7/2022 thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/12/2021 của Thành
ủy, trong đó đặc biệt chú trọng đề ra chỉ tiêu, giải pháp phát triển văn hóa, nghệ thuật
trong tình hình mới. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân
các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, các sự kiện ngoại giao; tổ
chức và tham gia nhiều hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn, đơn cử như “Liên hoan
ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân”, “Liên hoan Dân ca Nam bộ”, “Hội thi hoạt động
tuyên truyền lưu động”, “Liên hoan Đờn ca tài tử”, “Hội thi tiếng hát cải lương, giải
Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền”,…
Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa
toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn
hóa, nghệ thuật sôi nổi từ thành phố đến cơ sở, tiểu biểu như:
Tổ chức và phối hợp tổ chức 20 chương trình Họp mặt kỷ niệm, chương trình
nghệ thuật, chương trình văn nghệ phục vụ các hoạt động nhân ngày lễ, kỷ niệm, các
sự kiện chính trị, ngoại giao2. Đăng cai tổ chức và tham gia 06 cuộc liên hoan, hội
thi, hội diễn cấp khu vực - toàn quốc tham gia, đạt 150% kế hoạch năm; với 04 HCV
tập thể; 08 HCV tiết mục, 11 HCB tiết mục 02 giải A, 04 giải B, 02 giải C và 02 giải

Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2022; Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930-03/02/2022); Chương trình Ngày hội tuổi thơ năm 2022; Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng quang
vinh - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Chương trình nghệ thuật Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây 2022; Họp
mặt kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), ngày Quốc tế Lao động
1/5 và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 47 năm
ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 132 năm ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Họp mặt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam
- Campuchia (24/6/1967-24/6/2022); Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí
Châu Văn Liêm (29/6/1902-29/6/2022); Chương trình văn nghệ phục vụ tại tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Cộng
hòa Mô-dăm-bích và Đoàn công tác; Chương trình văn nghệ phục vụ Họp mặt và Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm
77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); Chương trình văn nghệ phục vụ Họp mặt và chương trình nghệ thuật chào
mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022); Chương trình văn nghệ
tại tiệc chiêu đãi sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 tại thành phố Cần Thơ; Chương trình văn nghệ phục vụ
khai mạc Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI/2022; chương trình văn nghệ phục vụ khai mạc
“Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ” lần thứ IX năm 2022; chương trình văn nghệ phục vụ Họp mặt
các điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long.
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cá nhân3. Tổ chức 02 cuộc liên hoan, hội thi cấp thành phố, đạt 100% kế hoạch năm,
trao hơn 100 giải thưởng các loại cho các đơn vị, cá nhân tham gia4.
Ngoài ra, ngành VHTTDL còn tổ chức dàn dựng 03 kịch bản chương trình
văn nghệ tuyên truyền về các chủ đề: “Đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình
mới”, Tuyên truyền tiêu chuẩn Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động – Nhân ái –
Hào hiệp – Thanh lịch”, Tuyên truyền tiêu chí ứng xử trong gia đình “Xây dựng gia
đình hạnh phúc” đạt 100% kế hoạch năm. Tổ chức biểu diễn 60 cuộc hoạt động
tuyên truyền lưu động tại cơ sở, đạt 100% kế hoạch năm, phục vụ khoảng 9.000 lượt
người xem, đạt 100% kế hoạch năm.
1.2. Phương hướng thời gian tới:
- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa tại Đề án số 07-ĐA/TU, ngày
28/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai
đoạn 2021 – 2030 và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về phát
triển văn hóa, văn nghệ.
- Tiếp tục đăng cai tổ chức và tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu
vực và toàn quốc, như: Tham gia Hội diễn Tuyên truyền lưu động toàn quốc “Biển
và Hải đảo Việt Nam” vào quý II; đăng cai tổ chức và tham gia Cuộc thi tài năng
Diễn viên cải lương toàn quốc – 2023 vào quý III; tham gia Hội diễn Đàn, Hát dân
ca 3 miền vào quý IIIl; tham gia Hội thi sân khấu cải lương vào quý IV. Tổ chức
liên hoan, hội thi, hội diễn cấp thành phố, như: Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu
phẩm xuân 2023 vào quý I; Liên hoan Đờn ca tài tử thành phố Cần Thơ năm 2023
vào quý II; Cuộc thi giọng ca Cải lương giải Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền
vào quý III.
- Đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy các
loại hình nghệ thuật truyền thống, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng
đồng các dân tộc, như: Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hò Cần Thơ, Hát ru của người Việt
tại Cần Thơ cũng như các loại hình biểu diễn nghệ thuật diễn xướng dân gian tại
thành phố như: hò, vè, dân ca... Xây dựng lực lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên
nghiệp của thành phố.
2. Lĩnh vực Thể dục thể thao:
2.1. Kết quả triển khai thực hiện:
- Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ IX
năm 2022. Về dự và tham gia thi đấu có 2.723 cán bộ, trưởng đoàn, huấn luyện viên,
vận động viên của 12 đơn vị (09 quận, huyện và 03 đơn vị: Công an thành phố, Bộ
Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo) tranh 240 bộ huy chương ở 17
Tổ chức và tham gia các liên hoan, hội thi cấp khu vực - toàn quốc: Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền tại tỉnh Lâm
Đồng; Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Không gian Đờn ca tài tử; Hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2022
tại tỉnh An Giang; Hội diễn Tiếng hát 9 dòng sông tại tỉnh Bến Tre; Hội thi Tiếng hát công nhân, người lao động tại
tỉnh Bắc Ninh; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, tại tỉnh Sóc Trăng.
4
Tổ chức các liên hoan, hội thi cấp thành phố: Hội thi Hoạt động tuyên truyền lưu động lần thứ 41 năm 2022; Liên
hoan Dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ.
3
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môn thể thao5 thu hút trên 70.000 lượt người xem và cổ vũ. Tiếp nối thành công của
8 kỳ Đại hội trước đây, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ IX năm
2022 được tổ chức nhằm mục đích rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và
“Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các
ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức
khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện”.
- Tổ chức 09 giải thể thao cấp thành phố có 2.043 VĐV tham gia, thu hút trên
8.400 lượt người xem, gồm: Giải Việt dã thành phố Cần Thơ lần thứ I, 06 Giải vô
địch trẻ, học sinh các môn thể thao thành phố Cần Thơ, Giải Bóng chuyền hơi chào
mừng kỷ niệm Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; kỷ niệm
21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2022), Giải đua thuyền ván SUP
thành phố Cần Thơ lần thứ I6.
- Đăng cai tổ chức 07 giải thể thao Quốc gia tại thành phố Cần Thơ 7: 02 Giải
đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam”
ngày 30/4 và ngày 02/9, Giải vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi Thể dục dụng cụ
quốc gia, Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia, Giải vô địch trẻ quốc gia 2x2 và
Giải vô địch quốc gia 4x4 môn Bóng chuyền bãi biển, Giải vô địch Đua vỏ
Composite quốc gia lần thứ II. Phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc và các trận thi đấu
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia, tổ chức trận Bóng đá giao hữu thiện nguyện giữa
đội cựu cầu thủ Cần Thơ với đội Runam Star United. Tổ chức lượt về Giải Futsal
Vô địch Quốc gia năm 2022.
2.2. Phương hướng thời gian tới:
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước các hoạt động thể thao trên địa bàn
thành phố; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển
TDTT được UBND thành phố giao. Tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ
năm 2022. Tổ chức 14 giải thể thao cấp thành phố, đăng cai tổ chức 08 giải thể thao
quốc gia năm 2023 cụ thể: các hoạt động thể thao “Mừng Đảng quang vinh - Mừng
Xuân Quý Mão 2023” ”: Giải Ju-jitsu D307 Camp Super Fight 2nd (Siêu chiến nhu
thuật D307 lần 2), Giải Vô địch Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ IX năm 2023, 03 Giải
Đua xe mô tô 125cc - 150cc toàn quốc năm 2023, 09 Giải vô địch trẻ, học sinh các
Gồm các môn: Vovinam, Karate, Cờ vua, Điền kinh, Bơi, Bóng rổ (nam), Xe đạp, Taekwondo, Bóng đá (nam), Bóng chuyền
(nam), Bóng bàn, Billiards (nam), Cầu lông, Võ thuật cổ truyền, Đẩy gậy, Đua thuyền, Kéo co, trong đó có 03 môn thể thao dân
tộc,
6 Tổ chức các giải thể thao thành phố: tổ chức Giải Việt dã thành phố Cần Thơ lần thứ I, có khoảng 1.000 VĐV đến từ các sở, ban,
ngành; các quận, huyện, Trường học, Bệnh viện; các CLB trên địa bàn thành phố và các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Bình Dương,
Khánh Hòa và Đắk Lắk tham dự. Giải vô địch trẻ, học sinh các môn thể thao thành phố Cần Thơ, có 765 VĐV là học sinh trên địa
bàn thành phố thi đấu tranh 203 bộ huy chương ở các nhóm tuổi cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Giải Bóng
chuyền hơi thu hút 60 VĐV (35 nữ) của 08 quận, huyện, các sở ngành trên địa bàn thành phố tham dự 6. Giải đua thuyền ván SUP
thành phố Cần Thơ lần thứ I có 218 VĐV của 16 đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia thi đấu, tranh 03 bộ huy chương nội dung
đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
5

Đăng cai tổ chức các giải TT quốc gia: tổ chức 02 Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao
Việt Nam” ngày 30/4/2022, ngày 02/9/2022 tại sân vận động Cần Thơ, thu hút hơn 7.000 lượt khán giả xem và cổ vũ. Giải vô địch
trẻ, vô địch các nhóm tuổi Thể dục dụng cụ quốc gia năm 2022, từ ngày 24/7 - 31/7/2022, tại Nhà tập Thể dục dụng cụ, có hơn 120
HLV, VĐV của 05 đơn vị tỉnh, thành, ngành tham dự. Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia tại Khách sạn Ninh Kiều 2, với sự
tham dự của gần 280 trưởng đoàn, HLV và VĐV của 21 đơn vị. Giải vô địch trẻ quốc gia 2x2 và Giải vô địch quốc gia 4x4 môn
Bóng chuyền bãi biển năm 2022 Giải quy tụ 126 VĐV của 12 đoàn. Giải vô địch đua Vỏ Composite quốc gia lần thứ II năm 2022,
có 99 VĐV đến từ 13 đơn vị của các tỉnh, thành trong cả nước.
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môn thể thao năm 2023, Giải Việt dã thành phố Cần Thơ lần thứ II năm 2023, Giải
Bóng đá Hội nông dân TPCT năm 2023, Giải vô địch các nhóm tuổi và trẻ quốc gia
môn Thể dục dụng cụ năm 2023, Giải vô địch trẻ và vô địch Bóng chuyền bãi biển
quốc gia năm 2023, Giải đua thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ lần thứ II năm
2023, Giải vô địch Đua vỏ Composite quốc gia lần thứ III - năm 2023, Giải vô địch
trẻ QG môn Cờ Vua năm 2023, Giải vô địch Karate miền nam năm 2023.
- Duy trì và nâng cao chất lượng, tổ chức đồng loạt Cuộc vận động “Toàn dân
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hoạt động thể
dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa
bàn thành phố, Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn
thành phố nhằm thúc đẩy phong trào thể thao ở cơ sở phát triển mạnh, thu hút đông
đảo Nhân dân tham gia tập luyện thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa
dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể thao ở cơ sở.
- Phát triển nhiều loại hình TDTT, khôi phục và phát triển các môn thể thao
dân gian, các môn thể thao hiện đại, thể thao giải trí; tạo môi trường cho mọi người
tham gia luyện tập thường xuyên trở thành thói quen hàng ngày, kết hợp du lịch khai
thác dịch vụ TDTT.
III. Nội dung: Đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới theo Nghị
quyết số 10-NQ-TU ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy. Tổ chức đánh
giá việc thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch, tích hợp việc quy hoạch
đầu tư hạ tầng du lịch vào quy hoạch chung của thành phố. Xúc tiến quảng bá
du lịch, phát triển có hiệu quả các loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch tâm
linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà
nước về du lịch, chấn chỉnh các hoạt động tự phát bằng đường thủy, nhằm đảm
bảo an toàn giao thông, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực; ứng xử văn minh đối
vơi du khách:
1. Kết quả thực hiện thời gian qua:
1.1. Đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới theo Nghị quyết số
10-NQ-TU ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy:
a) Phát triển cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ du lịch
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát
triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Cần thơ, (thí điểm tại quận Ninh Kiều)8.
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyến phố đi bộ Ninh Kiều9.
- Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động tháng 4/2022: Lễ khánh thành công
trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ; Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, năm 2022;
Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội bánh dân
gian Nam bộ lần thứ IX năm 2022, có 207 gian hàng, thu hút khoảng 980.000 lượt
khách tham quan.
8
9

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 28/4/2022.
Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND quận Ninh Kiều.
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- Phối hợp với quận Cái Răng tổ chức Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi
Cái Răng”; Phối hợp huyện Phong Điền tổ chức Ngày hội Du lịch sinh thái Phong
Điền.
b) Hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài thành phố:
- Thành phố ký kết Biên bản thỏa thuận về chương trình hợp tác toàn diện
giữa Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Tổng công ty Hàng không Việt Nam
(Vietnam Airlines) giai đoạn 2021 - 202510.
- Tham mưu UBND thành phố ký kết Biên bản hợp tác chiến lược giữa Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông
vận tải Việt Nam (Vietravel).
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm chương trình liên kết, hợp tác phát
triển du lịch Cụm phía Tây ĐBSCL năm 2022.
c) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu du lịch:
- Tổng lượt khách tham quan, du lịch: Ước năm 2022, tổng số khách tham
quan, du lịch thành phố Cần Thơ đạt 5.234.605 lượt, tăng 147% so với cùng kỳ, đạt
130,7% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 2.418.305 lượt, tăng 169%
so với cùng kỳ, đạt 120,6% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu du lịch: Ước đạt 4.017 tỷ đồng, tăng 192% so với cùng kỳ,
đạt 118,2% kế hoạch năm.
1.2. Tổng kết đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch,
tích hợp việc quy hoạch đầu tư hạ tầng du lịch vào quy hoạch chung của thành
phố:
- Phối hợp UBND quận Thốt Nốt tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề
án Phát triển Du lịch Tân Lộc.
- Phối hợp tham mưu triển khai Đề án Phát triển du lịch nông nghiệp trên địa
bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 203011.
- Đề án phát triển kinh tế đêm: Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Đề
án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Cần thơ, (thí điểm tại quận Ninh
Kiều)12. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyến phố đi bộ Ninh Kiều13.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 203014.
1.3. Xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển có hiệu quả các loại hình du lịch
nông nghiệp, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái:
Biên bản thỏa thuận số 548/UBND-HKVN ngày 22 tháng 10 năm 2021.
Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 22/02/2022.
12
Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 28/4/2022.
13
Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND quận Ninh Kiều.
14Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 24/9/2018
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- Tổ chức Hội chợ Du lịch trực tuyến Cần Thơ, từ ngày 22/01 - 10/02/2022,
thu hút khoảng 10.000 lượt xem, trung bình khoảng 150 lượt xem/gian hàng, với gần
150 sản phẩm được giới thiệu và rất nhiều các voucher, khuyến mãi được cập nhật
trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Tham gia gian hàng trực tuyến quảng bá du lịch
Cần Thơ tại Hội chợ Du lịch trực tuyến Danang FantastiCity 2022. Tổ chức Hội nghị
xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh
Thanh Hóa, thành phố Hà Nội.
- Tổ chức gian hàng quảng bá du lịch Cần Thơ tại Hội nghị triển khai Chương
trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành
phố ĐBSCL năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu; tại tỉnh Đồng Tháp; Ngày hội Du lịch tỉnh
Vĩnh Long lần II năm 2022; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18
năm 2022; Sự kiện liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; Hội
chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2022; Hội chợ Du lịch quốc tế Việt
Nam tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022 - ITE HCMC 2022; Ngày hội Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng
năm 2022 và tại các sự kiện quảng bá du lịch trong thành phố như Liên hoan Đờn
ca tài tử quốc gia lần thứ III Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ
lần thứ IX năm 2022; Lễ hội Kỳ yên Thương Điền Đình Bình Thủy năm 2022; Ngày
hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” thành phố Cần Thơ lần thứ VI năm 2022,
hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam (09/7); Ngày hội Du lịch sinh thái huyện Phong
Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022 - Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27/9; Hội
chợ Nông nghiệp Quốc tế năm 2022.
- Tham mưu đề xuất công tác chuyển đổi số trong du lịch. Hoàn thiện video
clip giới thiệu tổng quan về du lịch thành phố Cần Thơ; thực hiện Sách hướng dẫn
du lịch; lắp đặt các pano quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ năm 2022.
- Phối hợp tiếp đoàn của các hãng lữ hành Úc đến tham quan và khảo sát sản
phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ. Phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội nghị Xúc tiến
điểm đến du lịch liên vùng giữa tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Bình Định với các tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ, Hội nghị liên kết phát triển du
lịch tỉnh Thanh Hoá với các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Tổ chức Đoàn khảo sát du lịch tâm linh trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
khảo sát các điểm du lịch tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền;
Khảo sát các điểm di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn quận Bình Thủy; Khảo sát
Vườn có Bằng Lăng tại quận Thốt Nốt.
- Phối hợp triển khai dự án Khu Đô thị du lịch sinh thái cồn Ấu tại phường
Hưng Phú, quận Cái Răng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova đầu
tư. Diện tích 19,43 ha với tổng mức đầu tư là 620 tỷ đồng; Phối hợp triển khai dự án
Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ tại Khu vực 3, phường Ba Láng, quận
Cái Răng, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái Cần Thơ,
diện tích 3ha, vốn đầu tư 77,27 tỷ đồng; Phối hợp triển khai dự án Khu du lịch sinh
thái kết hợp nghỉ dưỡng, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu
khí Nam Sông Hậu, diện tích 9 ha, vốn đầu tư đạt 141,5 tỷ đồng;
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1.4. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, chấn chỉnh các
hoạt động tự phát bằng đường thủy, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực; tuyên
truyền ứng xử văn minh du lịch:
- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa
phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp du lịch trên
địa bàn thành phố. Triển khai Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện
bình thường mới15; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND thành
phố thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ về
việc đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới.
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiểm tra, hướng
dẫn các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện Luật Du lịch
và các văn bản quy định hướng dẫn kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực du lịch;
Ban hành công văn yêu cầu doanh nghiệp du lịch, phương tiện vận chuyển, bến tàu
du lịch về đảm bảo hoạt động trong các kỳ nghỉ lễ, tết, sự kiện của thành phố; Hướng
dẫn doanh nghiệp du lịch, điểm vườn du lịch, thực hiện các qui định của pháp luật
về kinh doanh du lịch, khai báo lưu trú, 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 Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị “Phục
hồi và phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long trong trạng thái bình thường
mới”; Phối hợp UBND các quận Cái Răng, Ninh Kiều, huyện Phong Điền tổ chức
thành công các hoạt động điểm nhấn thu hút khách du lịch năm 2022; Triển khai
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê trong họat động du lịch của Bộ
VHTTDL.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch
và nâng cao nhận thức giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của thành
phố Cần Thơ. Năm 2022, đã tổ chức 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng 16 nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực du lịch kết hợp tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch cho các
cán bộ phụ trách du lịch, doanh nghiệp du lịch, hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn
thành phố. Ngoài ra, phối hợp với dự án Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ
(SSTP) tổ chức các khóa đào tạo du lịch bền vững tại thành phố Cần Thơ: khóa tập
huấn “quản lý danh tiếng và kinh doanh”; khóa đào tạo “Phát triển và khác biệt hóa
sản phẩm du lịch; khóa “Hoạt động kinh doanh bền vững”, tạo điều kiện cho nhân
15

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 19/4/2022.
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Lớp tập huấn chuyển đổi số trong công tác phát triển du lịch tại huyện Phong Điền; Lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết
minh viên tại điểm tại quận Bình Thủy; Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng giao tiếp cho lực lượng lái tàu, lái xe taxi, lái xe điện phục
du khách du lịch; Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch về kỹ năng buồng, phòng, phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố; Lớp tập
huấn nghiệp vụ du lịch và nghiệp vụ phục vụ bếp, ẩm thực năm 2022; Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước, ứng dụng chuyển
đổi số trong hoạt động du lịch; Lớp tập huấn kỹ năng trang trí và phục vụ bàn trên địa bàn quận Ninh Kiều; Lớp tập huấn nghiệp
vụ du lịch và quản lý cơ sở lưu trú du lịch năm 2022; Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch và nghiệp vụ phục vụ Bàn, Nhà hàng năm
2022; Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch và nghiệp vụ Lễ tân năm 2022; Lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm
2022; Phối hợp hỗ trợ Trường Cao đẳng nghề du lịch Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên
truyền về dân tộc, tôn giáo cho hướng dẫn viên du lịch năm 2022.
.
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lực ngành du lịch tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn như: đào
tạo kỹ thuật nấu ăn, kỹ thuật làm bánh, pha chế thức uống...
- Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp:
+ Rà soát nhu cầu vốn vay, hỗ trợ giải quyết việc làm phát triển du lịch năm
2022, với tổng số 80 dự án, số tiền: 31.120.000.000đ, gửi Ngân hàng Chính sách xã
hội thành phố xem xét.
+ Tổ chức thực hiện hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 52/NQHĐND ngày 27/8/2021. Đã hỗ trợ 334 hướng dẫn viên, với tổng số tiền là
1.239.140.000đ.
+ Phối hợp Điện lực thành phố hỗ trợ giảm giá điện cho các doanh nghiệp bị
ảnh hưởng của dịch Covid-19, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 9,1 tỷ đồng cho 480 cơ sở
lưu trú trên địa bàn thành phố.
+ Phối hợp Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) tổ chức hội thảo
giới thiệu tiêu chí du lịch xanh áp dụng cho doanh nghiệp du lịch hoạt động trên địa
bàn thành phố.
2. Phương hướng thời gian tới:
2.1. Đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới theo Nghị quyết số
10-NQ-TU ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy:
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND
thành phố thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Thành ủy Cần
Thơ về việc đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện các
nhiệm vụ, chỉ tiêu về du lịch năm 2023 do Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân thành phố giao. Tham mưu UBND thành phố thực hiện quy trình xây dựng
Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du
lịch thành phố Cần Thơ năm 2023. Xây dựng Kế hoạch điều tra, khảo sát thông tin
khách du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023. Tổ chức các lớp theo Kế
hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2023.
- Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ du lịch; khuyến
khích các khu vui chơi giải trí có thêm dịch vụ du lịch phong phú, đa dạng, tổ chức
các hoạt động vui chơi giải trí về đêm, văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao tại trung
tâm quận Ninh Kiều và các địa bàn trọng điểm.
- Phối hợp với các tỉnh, thành trong Cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch tổ
chức các hoạt động xây dựng, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, tổ chức khảo
sát, học tập kinh nghiệm, kết nối xây dựng tour, tuyến du lịch liên kết giữa thành
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL; thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành có ký
kết liên kết hợp tác phát triển du lịch. Phối hợp UBND quận, huyện xây dựng Kế
hoạch tổ chức các hoạt động điểm nhấn du lịch thành phố Cần Thơ và rà soát đăng
ký nhu cầu vốn vay, hỗ trợ giải quyết việc làm phát triển du lịch năm 2023.
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2.2. Tổng kết đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch,
tích hợp việc quy hoạch đầu tư hạ tầng du lịch vào quy hoạch chung của thành
phố:
- Rà soát, điều chỉnh bổ sung các chương trình, đề án phát triển du lịch phù
hợp với tình hình mới: Chương trình số 17/CTr-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong
nước và nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ;
Chương trình số 16/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quảng bá
xúc tiến du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018 - 2020, định hướng đến năm
2030; Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 về việc phê duyệt Đề án “Xây
dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 2020, tầm nhìn 2030”. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch nông
nghiệp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- Tập trung góp ý quy hoạch du lịch vào quy hoạch tích hợp của thành phố;
quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch của thành phố; phối hợp giới thiệu
thu hút nhà đầu tư các dự án du lịch của thành phố.
- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong ngành du lịch. Xây dựng và triển
khai các đề án, dự án phát triển du lịch thông minh, mô hình quản lý điểm đến du
lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối, đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh
doanh du lịch.
2.3. Xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển có hiệu quả các loại hình du lịch
nông nghiệp, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái:
- Đổi mới, đa dạng hóa cách thức, nội dung, tăng cường đầu tư ứng dụng công
nghệ hiện đại, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quảng bá, xúc tiến. Tranh
thủ tối đa các kênh thông tin, truyền thông như: báo đài, website trong và ngoài
nước, mạng xã hội… Tổ chức gian hàng quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ tại các
sự kiện: Tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Cần Thơ tại Bangkok, Thái Lan.
Tham gia Đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long để quảng
bá du lịch thành phố Cần Thơ tại Nhật Bản.
- Tổ chức khảo sát, đánh giá xây dựng các mô hình du lịch tại thành phố Cần
Thơ như: du lịch cộng đồng; du lịch ban đêm; du lịch ẩm thực; du lịch nông nghiệp
và các dịch vụ du lịch phụ trợ. Phối hợp các ngành, các địa phương và doanh nghiệp
xây dựng các sản phẩm du lịch dịch vụ du lịch sinh thái, sông nước; tổ chức cơ sở
vật chất đón các đoàn khách Hội nghị hội thào (MICE) kết hợp khai thác các di tích,
đặc biệt thu hút khách đến đền thờ Vua Hùng.... Tham mưu thực hiện thiết kế Biểu
trưng (Logo) Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội
Bánh dân gian Nam Bộ năm 2023.
2.4. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, chấn chỉnh các
hoạt động tự phát bằng đường thủy, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực; tuyên
truyền ứng xử văn minh du lịch:
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- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa
phương về công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố; Thường
xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và hướng dẫn các doanh nghiệp du
lịch, phương tiện vận chuyển, bến tàu du lịch, đảm bảo các điều kiện về an ninh, an
toàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy
tắc ứng xử văn minh du lịch và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch
và nâng cao nhận thức giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của thành
phố Cần Thơ, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch kết hợp tuyên truyền
ứng xử văn minh du lịch cho các cán bộ phụ trách du lịch, doanh nghiệp du lịch, hộ
kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố.
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành kiểm soát
tốt chất lượng dịch vụ, đảm bảo dịch vụ, uy tín chất lượng, niêm yết giá và bán đúng
giá niêm yết, tạo ấn tượng tốt cho du khách đến tham quan Cần Thơ.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả
lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ
2021 - 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân thành phố (để báo cáo);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng và đơn vị thuộc Sở (để thực hện);
- Lưu: VT, VP (Thiên Phú).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn

