
 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /BVHTTDL - KHTC  

V/v phối hợp trong việc thực hiện các nội dung 

đề xuất đối với Quy hoạch hệ thống du lịch thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 - Các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 

933/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định đính kèm). Theo đó, giao Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch trong quá trình lập quy hoạch theo quy định của pháp luật và phân công 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Do đó, để “Bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành 

và các vùng trong cả nước, giữa các địa phương trong vùng và khai thác, sử dụng 

tối đa kết cấu hạ tầng hiện có; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, 

từng địa phương gắn với tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và bảo 

đảm quốc phòng, an ninh” theo đúng quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Quy hoạch và các quy định pháp luật có liên quan về 

hoạt động quy hoạch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý cơ 

quan phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) phân 

tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh 

giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đề xuất các quan 

điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập Quy 

hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Đề xuất nội dung đưa vào Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (Tổng cục Du lịch). 



2 

 

 

 

Văn bản của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(qua Tổng cục Du lịch, số 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; bản 

mềm gửi đến địa chỉ hòm thư: thuylinhtcdl@gmail.com) trước ngày 20/11/2021 

để nghiên cứu, tổng hợp theo quy định. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm, 

phối hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đoàn Văn Việt; 

- Tổng cục Du lịch; 

- Lưu: VT, KHTC, ĐL.(100). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đoàn Văn Việt 
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