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- Tăng thêm một số kênh truyền hình để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân
dân và phục vụ khách du lịch;
- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tăng cường công tác trồng cây xanh,
xây dựng Phú Quý trở thành đảo “xanh, sạch, đẹp”;
- Sắp xếp, chấn chỉnh lại các dịch vụ kinh doanh karaoke, quán ăn...;
- Bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả các tệ nạn như:
băng nhóm, trộm cắp, gây rối, đánh nhau…
3. Quảng bá, kêu gọi hợp tác đầu tư các tour du lịch:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch của đảo
Phú Quý trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, tỉnh và địa
phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng làm cho du khách nước ngoài và
trong nước biết và muốn đến du lịch đảo Phú Quý;
- Có kế hoạch xây dựng trang Website quảng bá về du lịch đảo Phú Quý;
- Có kế hoạch phối hợp với các đơn vị làm du lịch của tỉnh và TP. Hồ Chí
Minh tổ chức các tour du lịch đến Phú Quý như tour: TP. Hồ Chí Minh - Phan Thiết Phú Quý; lâu dài, đề nghị Trung ương hình thành tour du lịch đất liền - Phú Quý Trường Sa.
4. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch:
Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cả về chuyên môn,
ngoại ngữ, khả năng quản lý, giao tiếp đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Cần chú ý
ưu tiên con em của địa phương đang học các trường nghiệp vụ về du lịch và định
hướng cho các con em thi vào các trường chuyên nghiệp chuyên về du lịch để 05 năm
tới huyện có đủ nguồn nhân lực làm công tác này.
Điều 2. Giao cho UBND huyện tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân
huyện, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức
năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết
này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý khóa IX, kỳ họp
thứ 7 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2006 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày
thông qua./.
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