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THÔNG TƯ 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
 Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

____________________________________ 

 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 
4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau 
đây gọi là Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh). 

2. Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh; cơ 
quan, tổ chức, cá nhân thành lập, quản lý và có liên quan đến hoạt động của Trung 
tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh. 

Điều 2. Vị trí, chức năng 

1. Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương có chức năng quảng bá, giới thiệu về du lịch địa phương ở trong nước và 
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ngoài nước; xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; nghiên cứu, 
định hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch; tuyên truyền nâng cao nhận 
thức xã hội về du lịch; vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển 
du lịch; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy 
định của pháp luật; tham gia phối hợp xúc tiến, quảng bá du lịch vùng, liên vùng, 
quốc gia. 

2. Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con 
dấu, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.  

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện 

chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm của Trung 
tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh; phối hợp với phòng chuyên môn quản lý du lịch 
thuộc Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo 
Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định 
hướng phát triển du lịch của địa phương; 

2. Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; xây dựng, quảng bá 
sản phẩm du lịch địa phương; xây dựng định hướng phát triển thị trường du lịch của 
địa phương; 

3. Xây dựng, quản lý, sử dụng và cung cấp ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến du 
lịch dưới hình thức kỹ thuật số, bản in, các chất liệu và hình thức khác; 

4. Xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch của 
địa phương; 

5. Xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu con người, di sản văn hóa, di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình lao động sáng tạo của con người, 
bản sắc văn hóa của địa phương ở trong nước và ngoài nước; 

 6. Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện du lịch quy mô tỉnh, liên 
vùng, quốc gia, quốc tế; 

7. Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị 
trường du lịch; 

8. Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng 
của địa phương; 

9. Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch và sự kiện quảng bá du lịch, thu hút 
đầu tư du lịch, hợp tác phát triển kinh doanh du lịch ở trong nước và ngoài nước; 

10. Thực hiện vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du 
lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương; 

11. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, vận động tổ 
chức, cá nhân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn nếp sống văn minh nơi công cộng, 
vệ sinh môi trường; bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các 
hoạt động khai thác, phát triển du lịch của địa phương; 
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12. Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch của địa phương; 

13. Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch 
tại địa phương; 

14. Tham gia các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, khoa học 
công nghệ, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch 
tại địa phương; 

15. Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ về du lịch với các tổ chức có liên 
quan ở trong nước và ngoài nước để phát triển du lịch theo quy định của pháp luật; 

16. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, 
trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật; 

17. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật; 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có Giám đốc và các Phó 
Giám đốc theo quy định của pháp luật; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp 
tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Xúc tiến du 
lịch cấp tỉnh; Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh và trước pháp luật về lĩnh 
vực công tác được phân công. 

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:  

Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có phòng thực hiện chức năng hành 
chính, tổng hợp, quản trị nội bộ, hỗ trợ phục vụ và các phòng thực hiện chức năng 
chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 3 
Thông tư này. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc và tính 
chất, đặc điểm, điều kiện thực tế, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh 
trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến 
du lịch cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. 

3. Việc thành lập phòng và số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng 
thuộc Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm d 
khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra 
việc thực hiện Thông tư này. 
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2. Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh theo quy 
định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và 
hướng dẫn tại Thông tư này trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện rà soát, hoàn 
chỉnh lại Đề án và Tờ trình thành lập hoặc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến du lịch 
đã được gửi cơ quan có thẩm quyền trước ngày Thông tư này có hiệu lực để đảm 
bảo phù hợp với quy định tại Thông tư này. 

2. Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện rà soát, trình cơ 
quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch được thành lập trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư này trong 
thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2023. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, sửa 
đổi cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng TW Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 
- Sở DL, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 
- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; 
- Lưu: VT, TCDL(10), PTH(300). 
 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hùng 

 

  


