ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 54/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021
với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 282-CV/TU ngày
15/4/2021 về việc các kế hoạch triển khai thực hiện kích cầu du lịch của tỉnh năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 52 /KH-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm
2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 131
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 110 năm Ngày Bác
Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021); 190 năm Ngày thành lập tỉnh
Tuyên Quang (4/11/1831-4/11/2021); 30 năm ngày tái lập tỉnh Tuyên Quang (19912021).
- Tổ chức các chương trình nhằm đẩy mạnh các hoạt động du lịch của
tỉnh, khuyến khích các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan, tìm hiểu
về các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch
trên địa bàn, đồng thời thu hút khách du lịch đến Tuyên Quang, góp phần giới
thiệu, quảng bá du lịch Tuyên Quang là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
2. Yêu cầu
- Huy động được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, hộ
kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh vào chương trình kích cầu du lịch nhằm
tạo nên các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, chất lượng dịch vụ tốt, đáp ứng nhu
cầu đa dạng của khách; gắn phát triển du lịch với phát triển thương mại dịch vụ, kích
cầu tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa, nhất là sản phẩm nông nghiệp của địa phương.
- Tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự,
an toàn xã hội, môi trường du lịch, đồng thời đảm bảo các điều kiện về an toàn
phòng, chống dịch COVID -19.
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang.
3. Thành phần đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch; Vụ Thị trường, Vụ Lữ hành của
Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà
Nội, đoàn Famtrip.
- Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường
trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo
các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn
phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Đại diện Hội đồng hương Tuyên Quang tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà
Nội; đại diện Công ty Cổ phần truyền thông và Âm nhạc Việt Nam.
- Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển du lịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan,
đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ du lịch; các công ty, đại lý lữ hành trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung: Tuyên truyền, thông báo về các hoạt động chương trình kích
cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội
tụ”.
1.2. Hình thức, phương tiện tuyên truyền: Tuyên truyền trước, trong và sau
buổi phát động trên các phương tiện truyền thông của Trung ương và địa phương:
VTV1, VTV3, VTC1, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Tuyên
Quang điện tử; các trang mạng xã hội...; xây dựng video, clip; trưng bày ảnh, pano
tấm lớn về hình ảnh du lịch Tuyên Quang; diễn diễu xe thông tin lưu động tại thành
phố Tuyên Quang, các huyện, thành phố và các xã, thị trấn.
2. Tổ chức diễu hành xe moto phân khối lớn tại thành phố Tuyên
Quang
2.1. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021.
2.2. Địa điểm: Các tuyến đường chính của thành phố Tuyên Quang
2.3. Hình thức: Xe dẫn lộ của Công an - đoàn xe thông tin lưu động của
các huyện có trang trí hình ảnh du lịch của địa phương, loa, âm nhạc - đoàn xe
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moto phân khối lớn (các xe cắm cờ logo du lịch Tuyên Quang; lái xe mặc áo in
đồng phục có logo du lịch Tuyên Quang).
3. Chương trình khai mạc
3.1. Thời gian: Từ 20 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021.
3.2. Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
3.3. Nội dung chương trình:
- Tiết mục khai mạc: Màn múa hát “Thanh điệu xứ Tuyên”.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc.
- Công bố, trao quyết định Đại sứ du lịch Tuyên Quang.
- Đại sứ du lịch Tuyên Quang phát biểu.
- Chương trình nghệ thuật (có kịch bản riêng).
- Trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
- Diễu hành xe mô tô qua khán đài và quanh thành phố Tuyên Quang.
- Thăm quan phố đèn lồng thành phố Tuyên Quang.
4. Chương trình khảo sát và tọa đàm kết nối doanh nghiệp
4.1. Thời gian dự kiến: 03 ngày, từ ngày 23/4 đến ngày 25/42021.
4.2. Địa điểm khảo sát: Các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh (Khu di
tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, Khu
danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình).
4.3. Thành phần tham gia: Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Lãnh đạo Vụ Thị
trường, Vụ Lữ hành của Tổng cục Du lịch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư các tỉnh; Hiệp
hội Lữ hành Việt Nam, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, các doanh nghiệp
du lịch, công ty lữ hành trong nước; cơ quan báo chí, truyền thông.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức chương trình khai mạc; đôn
đốc các đơn vị triển khai đảm bảo yêu cầu chất lượng, hiệu quả.
- Lựa chọn đơn vị sự kiện, xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật;
thiết kế ma két, trang trí khánh tiết sân khấu; đảm bảo âm thanh, ánh sáng phục
vụ chương trình khai mạc.
- Thực hiện công tác tuyên truyền về buổi khai mạc: Dựng panô tấm lớn,
trưng bày về hình ảnh du lịch Tuyên Quang tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lập danh sách đại
biểu, in, phát hành giấy mời đại biểu; bố trí bàn, ghế cho các đại biểu khách mời và
lực lượng huy động tham gia chương trình khai mạc (16 bàn có khăn trải bàn và
300 ghế có tựa bọc vải; 3.000 ghế không có tựa); lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị
biển tên, chức danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự chương trình khai mạc.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quy định Đại sứ du
lịch Tuyên Quang; lựa chọn, mời đại sứ Du lịch Tuyên Quang để công bố tại
chương trình khai mạc. Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại chương trình
khai mạc.
- Lập dự toán và tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.
2. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng
video, clip, tờ gấp, ấn phẩm..., xây dựng tour du lịch mới, giới thiệu, quảng bá
các điểm đến trong tỉnh để thu hút khách du lịch; thực hiện tư vấn, cung cấp
thông tin cho khách du lịch về tuyến, điểm du lịch, dịch vụ du lịch khi có yêu
cầu; xây dựng tour du lịch mới giới thiệu các điểm đến trong tỉnh để thu hút du
khách.
- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đón tiếp đoàn khảo sát, tọa
đàm kết nối doanh nghiệp để giới thiệu các tua, tuyến, sản phẩm du lịch nổi bật
trên địa bàn tỉnh.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị bài phát biểu của
lãnh đạo tỉnh; lập danh sách đại biểu mời; gửi giấy mời; lên ma két vị trí chỗ ngồi,
chuẩn bị biển tên, chức danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự chương trình
khai mạc.
4. Sở Tài chính
Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức chương trình khai mạc trình Ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện
hành.
5. Công an tỉnh
Đảm bảo an ninh trật tự tại buổi khai mạc và hoạt động diễu xe mô tô phân
khối lớn tại thành phố Tuyên Quang và các huyện. Bố trí cảnh sát giao thông dẫn
lộ đoàn xe mô tô diễu theo lộ trình.
6. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
- Chủ trì, xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý các khu du lịch
tỉnh tổ chức khảo sát và tọa đàm kết nối doanh nghiệp để giới thiệu các tua,
tuyến, sản phẩm du lịch nổi bật của Tuyên Quang.

5

- Thực hiện tư vấn, cung cấp thông tin cho khách du lịch về tuyến, điểm du
lịch, dịch vụ du lịch khi có yêu cầu; xây dựng tour du lịch mới giới thiệu các
điểm đến trong tỉnh để thu hút du khách.
7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang
- Thực hiện truyền hình trực tiếp về buổi phát động trên sóng TTV, trên Báo
Tuyên Quang điện tử. Tăng cường đưa tin, hình ảnh các khu, điểm du lịch của
tỉnh, các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng lợi thế của du lịch Tuyên Quang trên
kênh TTV, trên Báo in, Báo Tuyên Quang điện tử.
8. Trường Đại học Tân Trào
Huy động lực lượng học sinh, sinh viên của trường tham gia biểu diễn
nghệ thuật chương trình khai mạc theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và đạo diễn chương trình.
9. Công ty Điện lực Tuyên Quang
Chỉ đạo các đơn vị liên quan bảo đảm nguồn điện phục vụ chương trình
khai mạc du lịch năm 2021.
10. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Huy động 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp mình tham dự khai mạc chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm
2021.
- Chỉnh trang khuôn viên, trụ sở làm việc; nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn chiếu
sáng (đèn hắt, đèn led trang trí...) tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo hiệu ứng,
cảnh quan hấp dẫn du khách. Phấn đấu hoàn thành trước ngày 23/4/2021.
11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh năm 2021;
tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương để thu hút khách du
lịch.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng
chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Tăng cường các
hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về điểm đến du lịch của địa phương.
- Mỗi huyện, thành phố chuẩn bị 01 video (thời lượng 5 phút) gửi về Ban
Quản lý các khu du lịch (banqlkdl@tuyenquang.gov.vn), Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (dulichtuyenquang@gmail.com) trước ngày 17/4/2021; lựa chọn 05
ảnh (kích thước 20cm x 30cm, độ phân giải 300 dpi, dung lượng tối thiểu 5Mb)
có nội dung giới thiệu về du lịch của địa phương, gửi file mềm về Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, (địa chỉ mail: ngocchienvhtq@gmail.com) trước ngày
17/4/2021 để thực hiện trưng bày (riêng huyện Na Hang và Lâm Bình gửi 10
ảnh).
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- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố:
Tuyên truyền về Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và
chương trình khai mạc tại thành phố Tuyên Quang và các hoạt động tại địa phương.
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:
+ Hoàn thiện tuyến phố đèn lồng gắn kết trong chương trình khai mạc kích
cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Công an tỉnh lựa chọn các tuyến đường tổ chức diễu xe mô tô phân khối lớn.
+ Có kế hoạch cụ thể tổ chức cho các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chỉnh trang nhả cửa, khuôn viên trụ sở làm
việc; vận động sửa chữa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng (đèn hắt, đèn led trang
trí...) tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên các trục đường, tuyến phố chính tạo hiệu
ứng, cảnh quan hấp dẫn du khách.
- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: Tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa du
lịch huyện Na Hang năm 2021 ngay sau chương trình khai mạc của tỉnh để tạo
chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của tỉnh; tổ chức các
điều kiện đón đoàn xe mô tô phân khối lớn diễu hành trên địa bàn huyện.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên
Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”, yêu cầu các sở,
ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương liên quan khẩn trương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; (phối hợp)
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học
được giao nhiệm trong kế hoạch;
(thực hiện)
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh.
- Phòng KGVX, TH (Huy);
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương
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