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    Kính gửi: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố 
 

                                                                                               

Tại phiên họp vào ngày 15/4/2021, sau khi nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân thành phố báo cáo xin ý kiến về một số đề xuất, kiến nghị tại Tọa đàm “Giải 

pháp khôi phục và phát triển du lịch Đà Nẵng”, Thường trực Thành ủy giao Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, 

ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu triển khai một số nội dung sau đây: 

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch 

mới để kích cầu nội địa và chuẩn bị đón đầu khách quốc tế như 03 dự án: phố đi bộ 

Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo, phố du lịch An Thượng, khu vực 

bãi tắm kết hợp dịch vụ phục vụ 24/7 tại bãi biển Mỹ An. 

Trước mắt triển khai cải tạo cầu Nguyễn Văn Trỗi tạm thời làm cầu đi bộ, 

ngắm cảnh trong khi chờ triển khai xong toàn bộ dự án Phố đi bộ Bạch Đằng - 

Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo; nghiên cứu phương án thí điểm tổ chức dịch vụ 

phục vụ du lịch vào ban đêm tại công viên hai đầu cầu Rồng và tuyến đường Bạch 

Đằng nối dài (đoạn từ Công viên APEC - cầu Nguyễn Văn Trỗi). 

- Nghiên cứu lập quy hoạch đồng bộ hệ thống chiếu sáng toàn thành phố. Triển 

khai dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” cho hai bờ sông Hàn, trên 

mặt sông và các cây cầu để tạo sản phẩm du lịch mới đặc sắc về đêm. 

- Thống nhất chủ trương thành phố Đà Nẵng đăng cai và hỗ trợ công tác tổ 

chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM hàng năm. Hội chợ VITM năm 2021 sớm tổ 

chức trong quý III/2021. 

-  Thống nhất triển khai thí điểm tổ chức Lễ hội đua thuyền buồm và dịch vụ 

trải nghiệm du ngoạn thuyền buồm trên sông Hàn.  

- Nghiên cứu đề xuất hỗ trợ hoặc tặng voucher sử dụng dịch vụ tại các khách 

sạn, nhà hàng, khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố nhằm tri ân đội ngũ y bác sĩ, 

điều dưỡng, lực lượng quân đội, công an… đã trực tiếp tham gia công tác phòng 

chống dịch COVID-19. 

- Rà soát, lựa chọn một số khu đất trống do thành phố quản lý để xem xét, hỗ 
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trợ Hội Vận chuyển du lịch mượn tạm thời làm địa điểm đậu đỗ xe du lịch không 

thu phí, đồng thời phải có cam kết chỉ sử dụng trong năm 2021. 

- Nghiên cứu, xây dựng các phương án đón khách quốc tế đến thành phố Đà 

Nẵng trong thời gian đến đảm bảo chặt chẽ, an toàn. 

Thừa lệnh Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy kính thông báo để 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan biết, triển khai 

thực hiện, báo cáo kết quả để Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân,  
- Các sở: Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

Giao thông vận tải,  

- Các quận ủy, huyện ủy, 

- Hiệp hội Du lịch thành phố, 

- Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch thành phố, 

- Lưu VT, TH. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 


		2021-04-14T13:42:22+0700
	Việt Nam
	Thành ủy Đà Nẵng<vptu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




