
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /TB-SVHTTDL Bình Phước, ngày      tháng       năm 2020 

                         

 

THÔNG BÁO 

Cung cấp thông tin về chính sách giảm giá dịch vụ kinh doanh du lịch 

nhằm kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Phước  

 

  
 

Thực hiện Công văn số 3455/BVHTTDL-TCDL ngày 18/9/2020 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kích cầu du lịch nội địa. 

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND 

tỉnh Bình Phước về phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 

Nam” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Trên cơ sở làm việc với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo về chính sách 

giảm giá dịch vụ kinh doanh du lịch (đối với các đơn vị kinh doanh du lịch đã 

thực hiện cam kết giảm giá) nhằm kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước, như sau: 

I. CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ DỊCH VỤ LƯU TRÚ DU LỊCH (đối 

tượng áp dụng: Đoàn khách du lịch; thời gian áp dụng: đến hết ngày 

31/12/2020) 

1. An Lộc Hotel và Spa - khách sạn 3 sao (địa chỉ: quốc lộ 13, phường 

Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 0271.3611222): 

giảm 30% giá phòng khách sạn đối với giá niêm yết. 

2. Khách sạn Mỹ Lệ - khách sạn 3 sao (địa chỉ: số 4, đường Nguyễn 

Huệ, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 

0271.3780780): giảm 30% giá phòng khách sạn và thực đơn đối với giá niêm 

yết. 

3. Khách sạn căn cứ Tà Thiết (địa chỉ: Khu Di tích quốc gia đặc biệt 

Tà Thiết, ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; điện 

thoại: 0918903031): giảm 30% giá phòng khách sạn đối với giá niêm yết. 

4. Khách sạn Sao Mai - khách sạn 2 sao (địa chỉ: số 121 đường Hùng 

Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 

02713.885946): giảm 30% giá phòng khách sạn đối với giá niêm yết.  

5. Khách sạn Thảo Sơn - khách sạn 2 sao (địa chỉ: số 117A, Quốc lộ 

13, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 

0271.3668888): giảm 20% giá phòng khách sạn đối với giá niêm yết. 
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6. Khách sạn Hồng Trang - khách sạn 1 sao (địa chỉ: tổ 4, khu phố 

Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện 

thoại: 0962039379): giảm 20% giá phòng khách sạn đối với giá niêm yết. 

7. Khách sạn Phương Trang - khách sạn 1 sao (địa chỉ: A22 Nơ 

Trang Long, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện 

thoại: 0271.3885939; 0937446444): giảm 20% giá phòng khách sạn đối với 

giá niêm yết. 

8. Khách sạn Phương Trang II - khách sạn 1 sao (địa chỉ: số 18 Quốc 

lộ 14, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước; điện thoại: 0271.3886939): giảm 20% giá phòng khách sạn đối với giá 

niêm yết. 

9. Khách sạn Ngọc Trâm - khách sạn 1 sao (địa chỉ: số 353 QL14, 

phườngTân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 

0271.6557568: giảm 20% giá phòng khách sạn đối với giá niêm yết. 

10. Khách sạn Hương Sen - khách sạn 1 sao (địa chỉ: đường Nguyễn 

Huệ, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 

0271.3838979): giảm 20% giá phòng khách sạn đối với giá niêm yết. 

II. CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ DỊCH VỤ TUA DU LỊCH, THAM 

QUAN (đối tượng áp dụng: Đoàn khách du lịch; thời gian áp dụng: đến hết 

ngày 31/12/2020) 

1. Công ty TNHH Du lịch Việt Phước (địa chỉ: số 607 đường Hồ 

Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện 

thoại: 0913992799): giảm 10% giá dịch vụ tua du lịch và có chương trình tặng 

quà trị giá khoảng 220.000đ/1 người (gồm 01 nón và 01 túi sách có in logo 

công ty). 

2. Lâm viên Mỹ Lệ (địa chỉ: đường ĐT 741, xã Long Hưng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 0973330833): giảm 30% giá vé tham 

quan đối với giá niêm yết. 

3. Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (địa chỉ: sóc 

Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 

0271.3604345; 0963502357): giảm 18% giá dịch vụ biểu diễn văn nghệ dân 

gian đối với giá niêm yết 2.200.000đ/lần; giảm 20% giá dịch vụ biểu diễn 

cồng chiêng đối với giá niêm yết 1.000.000đ/lần; giảm 20% giá dịch vụ biểu 

diễn đàn đá đối với giá niêm yết 300.000đ/lần. 

4. Vườn quốc gia Bù Gia Mập (địa chỉ: xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 0271.3724235; 0989218912): giảm 30% 

giá vé tham quan đối với giá niêm yết 50.000đ/1 người lớn và 20.000đ/1 trẻ 

em. 

Trên đây là thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 

Phước về chính sách giảm giá dịch vụ kinh doanh du lịch đối với các đơn vị 

kinh doanh du lịch đã thực hiện cam kết giảm giá trên địa bàn tỉnh Bình 
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Phước, kính chuyển đến các đơn vị có liên quan để biết và phối hợp khi có 

nhu cầu./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Bộ VH,TT&DL (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Tổng cục Du lịch (đăng tải thông tin); 

- Văn phòng UBND tỉnh (đăng tải thông tin); 

- Sở VHTTTT&DL; Sở VH,TT&DL, Sở Du 

lịch các tỉnh, thành phố (đăng tải thông tin); 

- TT. XTĐTTM&DL tỉnh (đăng tải thông tin); 

- Ban Điều phối LKPTDL ĐNB (đăng tải 

thông tin);  

- Các đơn vị kinh doanh du lịch đã cam kết 

(đăng tải thông tin); 

- Lưu: VT, DL(H). 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Trung 
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