Mc tiêu ca án trên là khai thác tim nng phát trin kinh t ban êm nhm tn dng ti a c hi phát trin kinh t
mi, nâng cao thu nhp và i sng ca ngi dân; ng thi hn ch nhng ri ro, tác ng tiêu cc i vi công tác m bo
an ninh chính tr và trt t an toàn xã hi.
Gii pháp ch ng phát trin kinh t ban êm gm: Nhóm gii pháp nâng cao nhn thc v li ích và ri ro phát trin
kinh t ban êm; nhóm gii pháp tip tc hoàn thin chính sách, khung pháp lý nhm to iu kin thun li phát
trin kinh t ban êm và kim soát ri ro; Nhóm gii pháp s dng quy hoch qun lý các hot ng kinh t ban
êm; nhóm gii pháp thí im kéo dài thi gian t chc hot ng dch v ban êm ti mt s thành ph và mt s khu du
lch ln trên c nc và mt s gii pháp khác.
Trong ó, cho phép thí im kéo dài thi gian t chc các hot ng dch v ban êm n 6 gi sáng hôm sau ti mt
s im, khu du lch hp dn và có iu kin thun li qun lý ri ro hot ng dch v ban êm mt s thành ph/trung
tâm ln ni có ông lng khách du lch nh: Hà Ni, Qung Ninh, Hi Phòng, thành ph H Chí Minh, à Nng, Hi
An, Tha Thiên Hu, Cn Th, à Lt, Phú Quc. Trên c s ó, ánh giá hiu qu hot ng và công tác qun lý hot
ng kinh t ban êm nhng ni ã la chn xây dng, hoàn thin mô hình hot ng kinh t ban êm và sau ó s
nhân rng ra các a phng khác.
Xây dng và thc thi các chính sách khuyn khích, u ãi các doanh nghip, h kinh doanh tham gia hot
ng kinh t ban êm thông qua nâng cao nng lc, to iu kin cho các c s kinh doanh tip cn ngun tài chính
chính thc, c bit là vn tín dng ngân hàng.
y mnh xúc tin du lch, qung bá các hot ng kinh t ban êm; xây dng sn phm du lch êm da trên yu t vn
hóa bn a, to im nhn theo c trng a phng (la chn các loi hình dch v, các a m mang tính biu tng thu
hút khách du lch)…
Th tng Chính ph yêu cu UBND tnh, thành ph trc thuc trung ng nghiên cu và xây dng mô hình phát
trin kinh t ban êm phù hp vi li th và iu kin thc tin a phng, c bit phù hp vi kh nng xây dng các c s h
tng h tr, ngun lc u t và kh nng huy ng, thu hút u t tng a im c th. Các chng trình/k hoch phát trin kinh
t ban êm cn có s tính toán k lng các yu t nh hng, tác ng kinh t ban êm n a phng (c tác ng tích cc và
tiêu cc) da trên nhu cu và vic khai thác ti a th mnh, cng nh yêu cu và kh nng b trí ngun lc qun lý và
h tr ca a phng.
Trong quá trình xây dng Quy hoch tnh thi k mi, ch ng nghiên cu quy hoch nhng khu vc, a im có kh
nng phát trin kinh t ban êm vi khung thi gian hot ng c th tng khu vc nhm m bo an toàn xã hi có c s
trin khai trong tng lai; rà soát, nghiên cu, xây dng, iu chnh c ch chính sách, khung pháp lý phù hp
nhm thu hút các ngun lc u t cho sn phm kinh t ban êm…
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

