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Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BKHðT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế
hoạch và ðầu tư về việc hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2714/Qð-BVHTTDL ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt ñề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du
lịch Việt Nam ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 2030”;
Xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết thông qua “Quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ñến năm 2025 và ñịnh hướng ñến năm 2030”; Báo cáo
thẩm tra số 63/BC-KTNS ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội
ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của ðại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng
Tàu ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 2030”, với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu tổng quát:
Phát triển du lịch chất lượng cao góp phần thực hiện sự chuyển dịch cơ bản cơ
cấu kinh tế của tỉnh; ñóng góp quan trọng vào phát triển du lịch vùng ðông Nam Bộ
và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Khách du lịch có lưu trú: Phấn ñấu ñến năm 2025, ñón khoảng 8,6 triệu lượt
khách (trong ñó khách quốc tế ñạt 1,4 triệu lượt khách), tốc ñộ tăng trưởng trung bình
là 11 - 13%/năm. Phấn ñấu ñến năm 2030 ñón khoảng 17 triệu lượt khách có lưu trú
(trong ñó khách quốc tế ñạt 4 triệu lượt), tốc ñộ tăng trưởng trung bình là 12 14%/năm.
- Tổng thu từ khách du lịch: Năm 2025 ñạt 31.000 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng trưởng
trung bình giai ñoạn ñến 2025 khoảng 30 - 35%/năm. Phấn ñấu ñến năm 2030 ñạt gần
102.000 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng trưởng trung bình giai ñoạn 2026 - 2030 khoảng 20 25%/năm.
- Số lượng buồng lưu trú: ðến năm 2025, số lượng buồng lưu trú ñạt chuẩn cần
có là 16.000 buồng, năm 2030 là 20.000 buồng, trong ñó tỷ lệ buồng chất lượng cao
chiếm khoảng 35%.
- Lao ñộng: ðến năm 2025, tạo ñược 38.000 việc làm, trong ñó khoảng 10.000
lao ñộng trực tiếp, năm 2030 tạo ñược hơn 45.000 việc làm, trong ñó có khoảng
15.000 lao ñộng trực tiếp.
- Phát triển du lịch “xanh”, du lịch cộng ñồng, du lịch có trách nhiệm; gắn hoạt
ñộng du lịch với mục tiêu gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, sinh thái và bảo vệ
môi trường.

