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KẾ HOẠCH  
Tổ chức thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch  

của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 
 

Căn cứ Quyết định số 300/NQ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bình 
Thuận về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận,  

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch Bộ Quy tắc ứng 
xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua công tác tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho công chức, viên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên nhằm xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa, thói quen, hành vi 
ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện của công chức, viên chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động đào tạo, học tập, quảng bá, 
tham quan, du lịch.  

- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và học sinh, sinh viên về văn 
minh du lịch, từ đó loại bỏ những hành vi ứng xử không phù hợp trong hoạt động 
du lịch; tạo mối quan hệ tốt đẹp, hài hòa, thân thiện giữa du khách và người dân 
địa phương. Đặc biệt là ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử, văn 
hóa, kiến trúc và danh lam thắng cảnh; an ninh trật tự, môi trường tự nhiên, môi 
trường xã hội. 

- Thông qua công tác giảng dạy, giúp cho học sinh, sinh viên ngành du lịch  
có những kiến thức cơ bản về bản sắc văn hóa tốt đẹp của vùng đất và con người 
Bình Thuận. 

2. Yêu cầu  

- Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của Trường, có phương thức tuyên 
truyền phù hợp triển khai tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động 
được biết về nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận. 

- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ 6 tháng và báo 
cáo năm cho UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

Lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt 
động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trên website và trong buổi chào cờ đầu 
tháng 4/2017 để toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh 
viên được biết.  

2. Khoa Du lịch-Dịch vụ  

- Cung cấp nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận và các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền cho các phòng có liên 
quan để phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Triển khai thực hiện việc phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du 
lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến các giáo viên giảng dạy chuyên ngành du 
lịch, giáo viên chủ nhiệm các lớp, học sinh, sinh viên đang học các chuyên ngành 
du lịch.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện việc phổ biến của giáo viên 
giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm cho học sinh, sinh viên chuyên ngành về Bộ Quy 
tắc ứng xử nêu trên. 

- Cung cấp thông tin, số liệu kết quả thực hiện cho Phòng Tổ chức-Tổng hợp 
tham mưu báo cáo định kỳ theo quy định. 

3. Phòng Hành chính-Quản trị 

- Đăng tải trên website Trường toàn văn nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong 
hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  

- Thực hiện đăng tải các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trực quan do Khoa 
Du lịch-Dịch vụ cung cấp trên bảng điện tử của Trường . 

4. Phòng Tổ chức-Tổng hợp 

Tổng hợp và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng và 
năm gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động 
du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành theo Quyết định số 300/QĐ-UBND, 
ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các đơn vị có liên quan phối 
hợp triển khai kịp thời, có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở VH-TT&DL (báo cáo); 
- Hiệu trưởng (báo cáo); 
- PHT Nguyễn Hữu Ích (phối hợp); 
- Các đơn thuộc trường; 
- Lưu: VT, TC-TH (QT). 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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