
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH KON TUM 

o 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
o 
 

Số:          /QĐ-UBND Kon Tum, ngày     tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum  
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

o 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19  tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt 
Nam; 

Căn cứ Công văn số 595-CV/TU ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc chủ trương thực hiện Đề án Phát triển kinh tế ban 

đêm trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2131/SKHĐT-TH 

ngày 24 tháng 7 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế 
ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Phát triển kinh tế 
ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có Đề 

án kèm theo), với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Mục đích 

- Triển khai cụ thể Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành phù hợp với tiềm năng, điều kiện của tỉnh Kon Tum; 
xây dựng định hướng, thiết lập mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế ban đêm 

(KTBĐ) cho tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Khai thác lợi thế tiềm năng để hình thành các mô hình, sản phẩm độc đáo, 

khác biệt vào ban đêm; góp phần làm tăng thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du 
khách; phát triển KTBĐ để bổ trợ cho các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn 
tỉnh, kể cả ban đêm và ban ngày. 

b) Yêu cầu 

- Bảo đảm mục tiêu phát triển KTBĐ phù hợp với kế hoạch phát triển 
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KTXH của tỉnh, địa phương và các quy hoạch có liên quan; lựa chọn địa phương 
có tiềm năng phát triển KTBĐ để định hướng tập trung triển khai thực  hiện trên 

cơ sở đánh giá, phân tích các tiềm năng và nội lực tác động đến thực trạng tình 
hình phát triển kinh tế trên địa bàn. 

- Tạo được các căn cứ thực tiễn, khoa học cho việc xây dựng và thực hiện 

kế hoạch phát triển KTBĐ trong ngắn hạn, dài hạn và khai thác các cơ hội hợp 
tác đầu tư để thúc đẩy phát triển KTBĐ đạt hiệu quả cao, ổn định và bền vững 

với xu thế hội nhập. 

- Giúp chính quyền các cấp, nhân dân và các nhà đầu tư nắm bắt rõ mục 

tiêu, yêu cầu phát triển KTBĐ trên địa bàn tỉnh, thu hút và khuyến khích mọi 
nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho đầu tư, phát triển KTBĐ. 

2. Quan điểm 

- Việc phát triển KTBĐ của tỉnh Kon Tum phải phù hợp với Quy hoạch 

tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với kế 
hoạch phát triển KTXH, quốc phòng, an ninh, quy hoạch ngành, lĩnh vực của 

tỉnh, trong đó trọng tâm là phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ.  

- KTBĐ không phải là một bộ phận tách rời của nền kinh tế; các hoạt động 

kinh tế đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh không chịu ảnh hưởng bởi nội dung 
của Đề án mà vẫn diễn ra theo quy luật cung - cầu của thị trường và theo đúng 
quy định pháp luật có liên quan. Cần gắn kết hài hòa, liền mạch giữa phát triển 

KTBĐ với các hoạt động kinh tế diễn ra ban ngày; đồng thời đảm bảo hài hòa 
với lợi ích của cộng đồng dân cư, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư và 

doanh nghiệp, tăng cường chất lượng cuộc sống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội 
cho tất cả người dân và du khách, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; tạo việc 

làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn các địa phương triển khai thực hiện 
các mô hình phát triển KTBĐ. 

- Phát triển KTBĐ nhằm thúc đẩy tiêu dùng và phát triển du lịch trên địa 
bàn tỉnh, thông qua tập trung phát triển 04 lĩnh vực: (1) Dịch vụ văn hóa, vui 

chơi, giải trí (các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, nhà hát, âm nhạc, chương 
trình giải trí, lễ hội, sự kiện, thể dục thể thao,...); (2) Dịch vụ ăn uống (nhà 

hàng, quán bar, café...); (3) Dịch vụ mua sắm (các chợ, khu mua sắm, trung tâm 
thương mại,...) và (4) Du lịch (tham quan các địa điểm du lịch, di tích văn hóa, 
công trình kiến trúc,...) tại các khu vực có tiềm năng về phát triển KTBĐ trên 

địa bàn tỉnh; trong đó trọng tâm là thành phố Kon Tum và thị trấn Măng Đen, 
huyện Kon Plông. Tùy thuộc vào định hướng, nhu cầu và khả năng phát triển, 

các địa phương (bao gồm cả 10 huyện, thành phố) chủ động nghiên cứu, xây 
dựng và thực hiện chương trình/kế hoạch cũng như các giải pháp thúc đẩy 

KTBĐ trên địa bàn theo thẩm quyền. 

- Không khuyến khích phát triển hoạt động KTBĐ một cách đại trà mà phát 

triển có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương 
và quy định pháp luật có liên quan. 
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- Xây dựng phương án, lộ trình phát triển KTBĐ phù hợp với điều kiện 
thực tế trong từng giai đoạn; tận dụng tiềm năng, thế mạnh và các đặc trưng của 

các địa phương để phát triển KTBĐ mang bản sắc riêng gắn với bảo tồn và phát 
huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đầu tư bài bản trên cơ sở quy hoạch, 
kế hoạch phát triển đồng bộ, dài hạn, có lộ trình phát triển và nguồn lực thực thi 

phù hợp. 

3. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: Định hướng hình thành và đầu tư phát triển kinh tế 

ban đêm trên địa bàn có tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ 

ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó lan tỏa phát 
triển các ngành kinh tế khác; đẩy mạnh hơn tốc độ tăng trưởng và phát triển của 

ngành thương mại dịch vụ nói chung, góp phần tích cực vào quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến nền kinh tế 24 giờ; nâng cao thu nhập và đời 

sống của người dân; đồng thời hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực đối với 
công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự và tài nguyên môi 

trường. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2021-2025:  

+ Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 
khoảng 10%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng của khu vực dịch vụ đạt 42-43% 

GRDP của tỉnh. 

+ Đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 205 cơ sở lưu trú với 2.890 buồng lưu 

trú phục vụ khách qua đêm; trong đó phấn đấu kêu gọi xây dựng và đưa vào vận 
hành ít nhất 05 khách sạn cao cấp hạng từ 4 đến 5 sao. Nâng tổng số ngày lưu 

trú trung bình của khách du lịch tại tỉnh từ 02 ngày trở lên. 

+ Triển khai thí điểm các mô hình KTBĐ phù hợp với nhu cầu và điều kiện 

thực tế của từng địa phương; trong đó tập trung quy hoạch, triển khai các khu, 
điểm phát triển KTBĐ với phố đi bộ, chợ đêm, khu phố mua sắm - ẩm thực, 

dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm, trình diễn văn hóa - nghệ thuật về đêm tại 
thành phố Kon Tum và thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. 

- Giai đoạn 2026-2030: 

+ Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ bình quân giai đoạn 2026-
2030 đạt trên 10%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đến năm 

2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 43-45% GRDP của tỉnh. 

+ Đến năm 2030, toàn tỉnh có ít nhất 255 cơ sở lưu trú với 3.640 buồng lưu 

trú phục vụ khách qua đêm; trong đó phấn đấu có ít nhất 09-10 khách sạn, khu 
nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn hạng từ 4 đến 5 sao. Phấn đấu nâng tổng số ngày lưu 

trú trung bình của khách du lịch tại tỉnh từ 2,5 ngày trở lên. Thu hút thành lập 
mới ít nhất 01 công ty chuyên kinh doanh dịch vụ lữ hành về đêm trên địa bàn 

tỉnh. 



4 

 

 

+ Triển khai chính thức các mô hình KTBĐ như phố đi bộ, chợ đêm, khu 
phố mua sắm - ẩm thực, dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm, trình diễn văn hóa - 

nghệ thuật về đêm; đồng thời bổ sung loại hình dịch vụ du lịch, thể dục thể thao 
tại các địa phương với trọng tâm là tại thành phố Kon Tum và thị trấn Măng 
Đen, huyện Kon Plông. 

+ Hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị tại các khu vực, địa điểm được quy 
hoạch phát triển KTBĐ như phố đi bộ, bãi đỗ xe, đèn chiếu sáng, cấp thoát 

nước,… Thu hút đầu tư các dịch vụ hỗ trợ, phục vụ phát triển KTBĐ như trung 
tâm thương mại; hệ thống cửa hàng tiện lợi 24/24 giờ; dịch vụ vận chuyển về 

đêm như xe buýt, xe điện, xe đạp, tàu thuyền…  

- Giai đoạn 2031-2050: 

+ Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng 
trưởng chung của nền kinh tế, chiếm tỷ trọng khoảng 47-50% GRDP của tỉnh.  

+ Phấn đấu thu hút đầu tư xây dựng các quần thể cơ sở lưu trú du lịch cao 
cấp tiêu chuẩn 5 sao; nâng tổng số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch tại 

tỉnh từ 3 ngày trở lên. 

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình KTBĐ truyền thống. Đồng 

thời, tập trung thu hút đầu tư các mô hình KTBĐ hiện đại, phù hợp với xu 
hướng phát triển như công viên vui chơi, giải trí quy mô lớn; nâng cấp và tổ 
chức các show diễn ban đêm, các lễ hội, sự kiện quy mô mang tầm khu vực; các 

khu vui chơi giải trí cao cấp, có thưởng;... Từng bước kéo dài thời gian hoạt 
động của một số loại hình dịch vụ đến 06 giờ sáng hôm sau tại các địa bàn trọng 

điểm phát triển KTBĐ, hướng đến nền kinh tế 24 giờ.  

+ Đẩy mạnh triển khai áp dụng, phát triển các mô hình KTBĐ tại địa bàn 

các huyện, thành phố gắn với thế mạnh, nét đặc trưng và điều kiện thực tế để 
từng bước đưa KTBĐ trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế 

của tỉnh. 

4. Định hướng và giải pháp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố chủ động, nghiêm túc nghiên cứu, xem xét các 
định hướng và giải pháp của Đề án (cụ thể tại Mục III Phần thứ hai và Mục I 

Phần thứ ba của Đề án kèm theo) để triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, linh 
hoạt và phù hợp với nhu cầu, thực tiễn phát triển của địa từng phương. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức 

triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng quy định (cụ thể tại Phần thứ 
tư của Đề án kèm theo). Định kỳ hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án gửi 

về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để theo dõi, chỉ đạo. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Kế 
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hoạch/Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án tương 
ứng với từng giai đoạn cụ thể; trong đó đảm bảo phân công công việc cụ thể 

tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương và lộ trình 
triển khai phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của Đề án. 

- Là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các 

đơn vị triển khai thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm (trước ngày 10 tháng 12) 
hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Đề án để Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Điều 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn 

vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 
các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;                                
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);                                                                                                                                                 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Thành ủy; các Huyện ủy (p/h); 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh (p/h); 
- Các đoàn thể cấp tỉnh và các tổ chức CTXH, 
XHNN (p/h); 
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PVCP; 
- Lưu: VT, KTTH.PHD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Lê Ngọc Tuấn 
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