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Đắk Lắk, ngày      tháng 11 năm 2020 

V/v phối hợp triển khai việc đăng ký tham gia 

các dịch vụ khuyến mãi vào chương trình  

kích cầu du lịch của tỉnh Đắk Lắk  

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; 
- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống 

trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 9214/KH-UBND ngày 12/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kích cầu và xúc tiến quảng bá du lịch nhằm 

phục hồi tăng trưởng du lịch Đắk Lắk sau dịch COVID-19 (có Kế hoạch được sao 

chụp gửi kèm theo). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn 

vị có liên quan vận động các đơn vị kinh doanh du lịch và các dịch vụ liên quan 

khác trên địa bàn tỉnh đăng ký vào gói kích cầu du lịch của tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, 

đã có gần 50 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; sản phẩm thương mại, nông sản; 

dịch vụ vận tải đăng ký tham gia. Các gói dịch vụ khuyến mãi đăng ký tham gia vào 

gói kích cầu du lịch của tỉnh, sẽ được công bố tại Lễ phát động Chương trình kích 

cầu du lịch tỉnh Đắk Lắk và được thông tin, đăng tải công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

Để chương trình kích cầu du lịch được triển khai có hiệu quả, đồng bộ, tăng 

cường sự liên kết giữa những đơn vị cung ứng dịch vụ sản phẩm tạo ra chuỗi dịch vụ 

khép kín (combo dịch vụ), góp phần thúc đẩy nhu cầu khách du lịch trong tỉnh đi du 

lịch trong tỉnh và các địa phương khác đến với tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; các đơn vị kinh 

doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đề nghị UBND thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo các Phòng chuyên môn 

có liên quan, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột phối 

hợp vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống trên địa bàn thành 

phố Buôn Ma Thuột đăng ký tham gia vào gói kích cầu du lịch của tỉnh Đắk Lắk. 

2. Đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột nghiên cứu Kế hoạch số 9214/KH-UBND ngày 

12/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức các hoạt động kích 

cầu và xúc tiến quảng bá du lịch nhằm phục hồi tăng trưởng du lịch Đắk Lắk sau 

dịch COVID-19 và tình hình kinh doanh thực tế của đơn vị để đăng ký các dịch vụ 

khuyến mãi của đơn vị để tham gia vào gói kích cầu du lịch của tỉnh Đắk Lắk. 
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3. Giao Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Đắk Lắk chủ động phối hợp với 

các Phòng chuyên môn có liên quan; UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố 

thành phố Buôn Ma Thuột để triển khai việc vận động, hướng dẫn các đơn vị kinh 

doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đăng ký 

các dịch vụ tham gia vào gói kích cầu du lịch của tỉnh Đắk Lắk. 

(Có các Mẫu phiếu đăng ký gửi kèm theo). 

Vì sự nghiệp phát triển du lịch của thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và 

tỉnh Đắk Lắk nói chung, đề nghị UBND thành phố Buôn Ma Thuột và đơn vị kinh 

doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột quan tâm, 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (p/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- HHDL Đắk Lắk (p/h); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- TTTTXTDL Đắk Lắk (t/h) ;  

- Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

  

 

  

 

Nguyễn Thụy Phương Hiếu 
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