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BÁO CÁO 

    Tình hình triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2019  

 Thực hiện Thông báo số 226/TB-SDL ngày 06/9/2019 của Sở Du lịch v/v 

ý kiến kết luận của đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc Sở tại 

cuộc họp giao ban ngày 26/8/2019 về nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2019, theo đó 

chỉ đạo báo cáo tình hình triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trên cơ sở 

3 nhiệm vụ trọng tâm được Sở Du lịch giao tại Quyết định số 38/QĐ-SDL ngày 

27/02/2019, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng kính 

báo cáo kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm như sau: 

1. Nhiệm vụ 1: Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án quản lý và khai thác du 

lich tại các bãi biển tuyến đườngNguyễn Tất Thành giai đoạn 2018-2020 (phân 

kỳ 2019). Tăng cường dịch vụ mới tại các bãi biển tuyến Hoàng Sa – Võ 

Nguyên Giáp và Bán đảo Sơn Trà. 

a) Triển khai Đề án quản lý và khai thác du lịch tuyến Nguyễn Tất Thành 

- Phối hợp đơn vị tư vấn triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 để có cơ sở 

triển khai trình xin chủ trương quy hoạch Đề án quản lý và khai thác các bãi 

biển du lịch tuyến biển Nguyễn Tất Thành; phối hợp Sở Giao thông Vận tải 

hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động giao thông, lấy ý kiến thống nhất các phường 

ven biển để có cơ sở bố trí sắp xếp các loại hình dịch vụ theo Đề án.  

- Kêu gọi xã hội hóa Ngân hàng Nam Á lắp đặt 200 ghế đá. 

- Triển khai mua sắm phương tiện phục vụ công tác cứu hộ theo đúng quy 

định (Mô tô nước Yamaha VX-C1100cc); lắp đặt 15 bảng báo vùng xoáy, khu 

vực nguy hiểm cấm tắm để khuyến cáo người dân và du khách.  

b) Tăng cường dịch vụ mới tại các bãi biển tuyến Hoàng Sa – Võ Nguyên 

Giáp – Trường Sa  

- Tham mưu Sở Du lịch ban hành phương án quản lý và vận hành nhà vệ 

sinh công cộng tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng, theo đó xã hội hóa, giao các tổ 

chức, cá nhân thực hiện việc đầu tư, vận hành và thu phí dịch vụ.    

- Bố trí 04 điểm kinh doanh cho thuê ván lướt tại khu vực bãi biển nút giao 

thông Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt và khu vực bãi biển T18. 

* Đánh giá mức độ hoàn thành: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

2. Nhiệm vụ 2. Tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề án hỗ trợ thu 

nhập cho đội viên Đội Cứu nạn ở các bãi tắm biển (theo chương trình công tác 

của UBND thành phố) và phương án nâng cấp công tác cứu hộ năm 2019 
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a) Đề án hỗ trợ thu nhập cho đội viên Đội Cứu nạn ở các bãi tắm biển. 

Tham mưu, trình Sở Du lịch Đề án hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện 

nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, quản lý trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. Sở đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ xây dựng 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho lực lượng cứu hộ và trật tự trình 

UBND thành phố. Trên cơ sở nội dung đề nghị của UBND thành phố,  HĐND 

đã họp thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019, thống nhất bố trí kinh phí cho lực 

lượng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, quản lý trật tự tại bãi biển từ tháng 

8/2019. 

b. Phương án nâng cấp công tác cứu hộ năm 2019. 

Trình Sở Du lịch phương án nâng cấp công tác cứu hộ năm 2019 tại Tờ 

trình số 710/TTr-BQL ngày 15/8/2019. 

* Đánh giá mức độ hoàn thành: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Nhiệm vụ 3. Tham mưu ban hành và triển khai theo tiến độ Đề án Quản 

lý khách tại bán đảo Sơn Trà. Phát triển ít nhất 1, 2 sản phẩm du lịch mới tại 

Bán đảo Sơn Trà 

a) Tham mưu ban hành và triển khai theo tiến độ Đề án Quản lý khách tại 

bán đảo Sơn Trà 

Trình Sở Du lịch phương án Quản lý khách tham quan tại bán đảo Sơn Trà 

trình Sở Du lịch tại Công văn số 807/BQL-QLKTDLST ngày 13/09/2019. 

b) Phát triển ít nhất 1,2 sản phẩm du lịch mới tại Bán đảo Sơn Trà 

Thực hiện Công văn số 834/SDL-QHPTTNDL ngày 03/6/2019 của Sở Du 

lịch về kế hoạch quản lý và phát triển sản phẩm du lịch tại bán đảo Sơn Trà, 

Ban quản lý đang triển khai các nội dung: 

- Tìm đơn vị xã hội hóa tổ chức tuyến Trekking Mũi Nghê, Sơn Trà sunset. 

- Tư vấn, hỗ trợ thiết kế và lắp ráp cho hộ kinh doanh dịch vụ lắp đặt Dàn 

lá nguyện cầu – Son Tra wish tại khu vực Cây đa. 

- Trình Sở Du lịch phương án duy tu, bảo dưỡng và đầu tư các hạng mục 

tiện ích tại Cây đa di sản (Công văn số 711/BQL-QLST ngày 15/8/2019). 

* Đánh giá mức độ hoàn thành: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch kính báo cáo./. 

             
Nơi nhận:          

- Sở Du lịch;  

- Trưởng ban (b/cáo);                                                                                         

- Lưu: VT, HCTH.  

                                                                    

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

         Trần Đại Nghĩa 
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