
	

UY BAN NHAN DAN 	CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

	

T!NH QUANG BINH 	 Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

	

St: O3 /KH-UBND 	 Quáng Binh, ngày 06 tháng 6 nám 2019 

KE HOACH 
Lex  Iiii hang dng Quãng Binh nàm 2019 

Thrc hin K8 hoch hành dng so 37/K}1-U13ND ngày 10/01/2019 cüa 
UBND tinh v8 thc hin Nghj quyêt so 01/NQ-CP cüa ChInh phü và Nghj quyêt 
cüa FIDND tinh ye nhim vu phát triên kinh té - xã hi và dir toán ngn sách nhà 
nuc nàm 2019, Kê hoch so 971/KH-LJBND ngày 19/6/2018 cüa UBND tinh ye 
Kê hoach to chirc các hoat  dng  kS' nirn 30 närn Ngây tái lp tinh (01/7/1989 - 
01/7/2019) và 70 näm Ngày Quàng Binh qu.t khi (15/7/1949 - 15/7/2019), 
Thông báo so 1129-TB/TU ngày 30/5/20 19 thông báo kiên cüa Thung trirc 
Tinh üy ye Kê hoach to chirc Lê hii Hang dng Quãng Binh nàm 2019 và kjch 
bàn Chi.rcing trInh ngh8 thut chào mirng Lê hi Hang dng Quãng Binh nàm 
2019, UBND tinh Quâng Binh xây dimg Kê hoch tO chrc U hi hang dng 
Quãng Binh nàm 2019 vâi nhUng ni dung chü yêu nhu sau: 

A. MUC DtCH, YEU CAU 

I. MIJC IMCH 

1. T6 chüc các hoat dng L8 hi nhm dy manh  cong tác tuyên truyn, 
quàng bá ye tài nguyen và các san phârn du ljch Quãng Binh den v&i du khách, 
nhà dâu tu và các cong ty 1ü' hành trong và ngoâi nuóc dê thic day tang truâng 
khách du ljch, phát triên du ljch cüa tinh. 

2. T6 chtrc Le hi hang dng Quàng Binh nàrn 2019 theo djnh kr nhm 
khng djnh thuo'ng hiu, vi the cüa diem den du ljch Quãng Binh là diem dn 
hap dan cüa du khách trong và ngoài nuâc. 

3. Phát dng nhân dan, dc bit là th8 h8 tré tip tVc  nâng cao nh.n thirc 
vã tich crc tham gia bâo v, gin gia và phát buy các giá trj, tiêm näng, lçii the du 
ljch cüa tinh. Thong qua các boat dng du ljch nhãm bão ton các giá trj di san, 
van hóa theo hu&ng ben vUng. Nâng cao nhn thirc và hành dng the hin lông 
men khách theo tinh than "rni ngui dan là rnt huó'ng din vien du ljch". 

II. YEU CAU 

1. Càc hoat dng L hi hang dng Quàng Binh nàm 2019 duqc th chüc 
vi chui hoat  dng, sir kiin nôi bet, khác bit, giOi thiu và quãng bá rng räi 

ac tiêm nàng, the rninh ye tài nguyen tir nhiên cüa "vung quôc hang dng", 
nhing net dc dáo ye van hóa, ljch si phãi huy dng, thu hut ngithi dan tharn 
gia, hap dn du khách. 

2. Các hoat dng phâi t?o  duçic an tuçmg và kOt ho p duqc các yu t6 gita 
truyen thông vi hin dai,  giQa bàn sac dan tc vâi hi nh.p quôc te. 



3. Le^ hi duac t6 chüc chu dáo, an toàn, tit kim, thu hit và phát huy 
hiu qua nguôn kinh phi tü phirong thüc xâ hi hOa. 

B. NQI DUNG CAC CHIfOG TR!NH, HOAT DQNG 

I. Ho p báo gió'i thiu Lex  hi hang dng Quãng Binh nãm 2019 

1. Thi gian: 20/6/2019 

2. Dja diem: Tai  khách  san  Vinpearl Quâng Binh 

3. Thânh phn: 

- Dai din Lnh dao UBND tinh; 

- Di din Länh d?o  Ban Tuyên giáo Tinh üy; 

- Dai din Lânh dto các don vi: S& Du ljch, S& Thông tin Truyn thông, Sà 
Van hóa và The thao, Van phông UBND tinh, Ban quân 1 Vithn quôc gia 
Phong Nba - Ké Bang; 

- Dai din Lnh do UBND TP.Dng Hó'i, UBND huyn B 0̂ Trach; 

- Dai din các Co quan báo chi & tinh và phóng viên thu&ng trü các co quan 
báo chi, truyên hInh tai  Quáng Binh; 

- Thu&ng trirc Hip hi Du ljch Quâng Binh và Giám dôc (Tong giám d&) 
các doanh nghip boat  dng du ljch trên dja bàn tinh; 

4. Ni dung hçp báo: 

- Gii thiu ve rnic dIch, nghTa, ni dung chucmg trInh cüa L hi hang 
dng Quâng Binh nãm 2019; 

- Trao &i, trã Ryi các phóng viên ye nhüng vn d lien quan dn L6 hi 
hang dng Quâng Binh näm 2019 và du ljch Quáng Binh. 

5. Thuc hiên: 

- ChU trl: Sâ Du ljch 

- Don vi phi hop: Sâ Thông tin và Truyên thông, Van phông UBND tinh. 

6. Kinh phi: Ngân sách Nhà nuOc 

II. Le cong b6 Quy hocIi tong the phát trin Khu du ljch quc gia 
Phong Nha - Ké Bang 

1. Thi gian: 01 buôi, ngày 20/7/2019 

2. Dja diem: Hi trithng UBND tinh 

3. Thành phn: 

- Dai din Lath dao  Ban Chi dao  Nhà nithc ve^ phát trin Du ljch; 

- Dai diên Lath dao Bô Van hóa The^ thao và Du lich; 

- Dai din Thuàng true Tinh üy; 

- Dai din Thuing true Hi dng nhân dan tinh; 
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- Dui diên LAnh d.o UBND tinh; 

- Dai din Lành dao Ban Tuyên giáo Tinh üy; Ban Dan v.n Tinh üy; 

- Dai din các ci quan cüa B VHTTDL: Van phông B, Tang cue Du 
ljch, Cc Di san Van hóa, Vii Kê hoach Tâi chInh, Cue Hqp tác Quôc tê. 

- Di din Lành dao  Huyn üy, UBND, UBMTTQ các huyn: Bo^ Trach, 
Quãng Ninh, Minh Hóa; 

- D.i din Lânh do các &m vi: S& Du ljch, Sv Thông tin Truyn thông, Sà 
Tài nguyen Môi truô'ng, S& Xây dirng, S& Kê hoach Dâu tix, S& Tài chInh, Sâ 
Khoa h9c Cong ngh, Sâ Giao thông Vn tài, S& Van hóa và The thao, Van 
phông UBND tinh, Ban quàn 1 Visin quôc gia Phong Nha - Ké Bang; 

- Di din các ccr quan báo chi a tinh và phóng viên thung trü các ci quan 
báo chi, truyên hInh tai Quãng Binh; 

- Thuing true Hip hi Du ljch Quáng Binh và Giám dc (Tng giám dc) 
các doanh nghip hot dng du ljch trén dja bàn tinh; 

- Dorn vi tis vn lp quy ho?ch Khu du Ijch quc gia Phong Nha - Ké Bang 

4. Ni dung: 

- Cong b6 Quyt djnh cüa Thu tithng Chinh phü ve^ vic phê duyt Quy 
hoach tong the phát triên Khu du ljch quôc gia Phong Nha - Ké Bang; 

- Gi&i thiu tong quan v8 Quy hoch thng th8 phát trin Khu du ljch quc 
gia Phong Nha - Ké Bang; 

- Phát biu, thão 1un ye côngtác quán 1 quy hoch và b.ão v, phát trin 
du ljch ben vüng tai  Khu du ljch quôc gia Phong Nba - Ké Bang 

5. Thrc hiên: 

- Chü trI: Bo^ Van hóa, The thao và Du Ijch và UBND tinh Quãng Binh 

- Dorn vi thic hin: Tng cue Du ljch, Van phông UBND tinh, Sä Du ljch, 
Dorn vi tu van l.p quy ho?ch. 

6. Kinh phi: Ngân sách Nhà nlsóc 

III. Chu'rng trInh ngh^ thut khai mac L hi hang dng Quãng Binh 
nàm 2019 

1. Thai gian: Tr 19h30 dn 22h30 ngày 20/7/2019 

2. Dja diem: Ti quâng tru?mg bin Bào Ninh, TP. Dng Häi và Khu du 
ljch sinh thai dng Thiên Di.rang, xã Son Trch, huyn Bô Trch. 

3. Thành phn: 

- DO din lãnh do B6 Van boa, The thao và Du ljch, Tong cue Du ljch, 
Cuc Di san Van Hóa. 

- Thithng trrc TinhUy, Ban ThuOng vii Tinh üy, Thu'?mg tnrc HDND, lãnh 
dao UBND, UBMTTQVN tinh. 

3 



- Di din lãnh do các ban ngành, doàn the d.p tinh, länh dao  các huyn, 
thj xä, thành phô, don vj trçrc thuc tinh. 

- Các doanh nghip, nhà du ti.i tirn nàng. 

4. Dcrn vj chü trI chi do: UBND tinh và Dài Truyên hInh Vit Nam 

5. Dan vi thuc hin: Sâ Du ljch, VTV3 và don vj to chirc slr kin. 

Chuang trInh ducrc truyên hInh trrc tip trên kênh VTV 1, tip song Dài 
PTTH, Dài TH các da phirang trong Ca ntróc dông thai trijc tiêp trên the kênh 
mng xã hi Facebook, Youtube. 

(Ni dung, chuung trInh co' kjch bàn riêng) 

IV. Triên khai Chtrong trInh kIch cãu du ljcli ni cIa. 

1. Thai gian: 20/7/20 19— 20/8/20 19 

2. Ni dung: 

- To^ chüc Hi nghj cong b6 chuong trInh kich cu du ljch Quãng Binh närn 
2019. (thai gian dir kiên cuôi tháng 5/20 19) 

- Th?c hin Chuang trInh kIch câu du ljch dc bit "Khám phá vtrang quc 
hang dng Quãng Binh - nhng trâi nghirn khac bit" giàm giá tir 10 - 20% tat 
Ca the san phâm, djch vi cho khách du ljch den Quâng Binh trong thai gian tir 
20/7 - 20/8/20 19. 

- Giãrn 50% hoc min phi tham quan dng Phong Nha và dng Thiên 
Dtrang trong ngày 20/7/2019. 

3. Don vj chü tri thc hin: Hip hi Du ljch, và các don vj hot dng du 
ljch trén dja bàn tinh. 

4. Dan vj phi h9p: S& Du ljch, BQL Vuô'n quôc gia Phong Nba - Ké 
Bang, S& Tài chInh 

5. Kinh phi: Xã hi hóa và Ngãn sách nba nrnrc 

V. Chu'o'ng trinh xác tin thj tru'&ng khách du 1ch Han Quôc 

1. Thii gian: Trong khoáng thai gian 10/7/2019 - 10/8/2019 

2. Dja diem: Quáng Binh và Han Quôc 

3. Ni dung: 

- To chirc chi.rang trInh kháo sat dim dn và trãi nghim các san phâm, 
djch viii du flch Han Quôc cho doàn farntrip các doanh nghip lü hành 1&n, các 
hang hang không cña Han QuOc. 

- To chirc chuong trInh quãng bá, xic tiên du ljch Quãng Binh t.i Han 
Quôc 

- To chrc Chuang trInh lien kt hgp tác phát triên du ljch giUa Quâng Binh 
và các dja phuang Ha Ni, Quãng Nam, Thra Thiên Hue, Dà Nng. 
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4. Don vi chü trI thi.rc hiên: Si Du ljch 

5. Don vj phôi h9p: Si Ngoi vii, Van phông UBND tinh, Hip hi Du 
ljch, các don vj ho?t dng du ljch 

6. Kinh phi: Ngân sách Nhà nuóc và xâ hi hóa. 

VI. Khai truong các sin phãm, dch v11 du Ijch mri. 

1. Thii gian: Trong khoâng thi gian 20/7/20 19— 20/8/2019 

2. Dja diem: TP. Dng HOi và khu virc Phong Nba - Ké Bang 

3. Ni dung: 

- Khai tn.rang djch vi bay ng6 cãnh Phong Nha - Ké Bang cUa Cong ty 
CP Hang không Hãi Au. 

- Khai trixong chInh thrc du?rng bay Dng Hói - Dà Nng cüa Cong ty CP 
Hang không Hãi Au. 

- Khai truong san phrn du ljch Cong viên trô chcyi trén cay Ozo Toptree 
Park. 

- Khai truclng san phâm du ljch City Tour TP. Dng Hâi. 

- Khai tnrong CáC co sà km trü du ljch. 

- Khai tnrong các san phm du ljch khác. 

4. Don vj chi dao:  Si Du ljch 

5. Darn vj thirc hin: Các doanh nghip. don vj hot dng du ljch 

6. Kinh phi: Xã hi hóa 

VII. Không gian quãng bá du ljch Quãng Binh trong Triên lam thành 
tVu Kinh tê - xa hôi sau 30 nãm tái lap tinh 

1. Thai gian: Tr ngày 24/6 dn ngày 29/6/2019 

2. Dja diem: Ti TP. Dông Hâi 

3. Ni dung: 

- T6 chirc gian hang quãng bá du 1ch Quâng Binh, CáC dn phrn quãng bá 
du ljch, sir dung các Cong ngh rnOi 360 d, thrc té do dê mang Ii cho khách du 
ljch nhü'ng trái nghirn khác bit và chân thirc ye nhurng san phâm du ljch nôi 
tiéng ti Quãng Binh. 

- Bô trI gian hang firn thrc du ljch mang d.m phong each lang qué Quãng 
Binh de phiic vçi du khách. 

- T6 chirc các hot Ong biu din ngh8 thut trong khuon kh6 gian hang. 

4. Dan vj chü trI: Trung thm Thông tin Xiic tin Du ljch Quãng Binh 

5. Don vj phi hgp thirc hin: Các doanh nghip du Ijch 

6. Kinh phi: Ngân sách nhà nuóc và xã hi hóa. 
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VIII. To chfrc biêu diên nghe^ thut thràrng phô 

1. Thci gian: Tir ngày 20/7/2019 den 26/7/2019 

2. Dja diem: Cong viên Phung Dông M, Quàng truông Trung tarn Van 
hóa, Bãi bién Nht L, Sunspa Resort, khu vrc Phong Nha. 

3. Ni dung: T6 ch(rc cho các nhórn ca nhac (ca các nhóm nhac qutc t 
tham gia) trInh din các tiêt rnic ca nhc, ngh8 thut dung phô vOi các bài hat 
ye quê hixcng dat nixóc, con ngiià'i cfia Vit Nam, các nuàc và ca nhac vui nhn, 
dôc dáo vào các buôi tôi. 

4. Thuc hin: 

- Don vi chü trI: Tinh doãn Quáng Binh. 

- Dan vi phi hap: Sô VHTT, S& Du ljch, UBND thành ph6 Ding Hi, 
Huyn Bô Trch, Hip hi Du ljch Quãng Binh, các doanh nghip du ljch. 

5. Kinh phi: Xã hi hóa và ngân sách Nhà rnxc h trg. 

IX. Tuôi tré Quãng Binh dông hành vcri du ijch 

1. Thai gian: Tr ngày 20/7 dn ngày 20/8/2019 

2. Dja dim: Tai các khu, tuyn, dirn du ljch. 

3. Ni dung: 

- To chrc các buM sinh hoit Doàn, Dôi dé tim hiu ye du ljch Quãng Binh. 

- To ch'tc cho câu ltc b, di nliórn tInh nguyen viên ho^ trçi, hu&ng dn 
khách du ljch ti các diem du ljch và các ho.t dng trong chuang trInh Lê hi 
hang dng. 

- To chCrc các chuang trInh lam sch môi tnrông tai các khu, tuyn, dim 
du ljch. 

4. Dan vi thirc hin: Tinh doàn Quàng Binh 

5. Kinh phi: Xã hi hóa và Ngân sách Nba nuóc h8 trq. 

C. KINH PHI THU'C HIN 

Ti'r ngun ngân sách Nhà nu'óc và xã hi hóa. 

D. TO CHLC THIC HIN 

I. PHAN CONG TRACH NHIM 

1.S&Duljch 

- LA Ca quan thuing trrc, xây drng K8 hoch t6 chüc các hot dng ci ii th 
ye L67  Hang dng Quàng Binh närn 2019. Kiêm tra, don dôc vic thiic hin 
Ké hoch; tong h9p tInh hInh triên khai thrc hin báo cáo UBND tinh. 

- Chü tn, phi hp vOi các ca quan, dan vi lien quan xây drng ni dung và 
to chi.'rc thirc hin Chuang trInh ngh thut trong Lê khai mac. 

- Chü trI, phi h9p vOi Van phông UBND tinh tham rnuu UBND tinh v 



giy miii, thânh ph.n, s8 lucrng dai  biêu mi tham dir dém khai mac Le^ hi Hang 
dng Quãng Binh närn 2019. 

- Chü trI, phôi ha vOi Van phông UBND tinh tham miju bài phát biu cüa 
lãnh do tinh trong dêm khai mc Lé hi. 

- Chü tri cong tác phiic vv,  18 tan trong dêm khai mac Le^ hi. 

- Thirc hin cOrigtác tuyên truyn, quãng bá và phi hop vói các dun vi, da 
phi.rang lien quan dê to chirc thirc hin các hot dng. 

- Tong hop kinh phi thc hin báo cáo UBND tinh. 

2. Van phông UBND tinh 

- Phi hçip vvi Sà Du ljch tham mu-u UBND tinh s6 luqng, thành ph.n di 
biêu mñ tharn dr Le hi Hang ctng Quãng Binh nàrn 2019. 

- Vit, gui giy mdi, xác nhn 4i biu v dr dêm khai mac  L8 hi. 

- Bo ti-I an nghi và các dam bão khác cho dai  biêu ngoi tinh, khách quc t v 
dr Chuang trInh khai mac  Lê hi. 

- B6 trI so' d6 ch6 ngi và dn dai  biu trong Chuang trInh khai mac  L8 hi. 

- Ph& hçip vói S& Du ljch tham mu'u bài phát biu cüa Iãnh dao  tinh trong 
Chuung trInh khai mac  Lê hi. 

3. S& Van hóa và The thao 

- Phi hop voi các dan vj lien quan tô   chrc thirc hin các hoat  dng lien quan 
theo trong Ké hoach. Chi dao  Doàn Ngh8 thut truyên thông chuân bj các chuang 
trInh tai  U khai rnic và tham gia các hoat dng biêu diên ngh8 thut duing ph 05 . 

- Tang cirng cong tác qun l nhà nu-&c trén các li'nh virc có lien quan trong 
qua trInh din ra L87  hi. 

4. Ban Quin 1 Vu-&n Quc gia Phong Nha- Ké Bang 

- PhM hgp vói S& Du ljch; Si Thông tin - Truyn thông và các ban, ngành 
hQ'u quan, chInh quyên các cap to chirc cong tác tuyên truyên, quáng bá tiêm 
näng và các giá trj cüa Di san thiên nhiên the giói Vithn quôc gia Phong Nha - 
Ké Bang. 

- Chi dao  các don vi thânh vien và các don vi hott dng du ljch trong Vurn 
quéc gia Phong Nba - Ké Bang darn bão v sinh môi trtr&ng tai  các kbu, diem du 
ljch; triên khai các chu-ang tnInh kIch câu du ljch, nâng cao chat lucmg phiic vii 
khách du ljch trong thñ gian Lê hi. 

- Ph& hçip vci các dan vi lien quan to chirc thirc hin các hoat dng lien quan 
theo ké hoach. 

5. Hip hi du 1ch tinh 

- Phi hp và trin khai thirc hin các hoat dng lien quan trong K8 hooch. 

- Tuyen truyn, van dng các doanh nghip kinh doanh trên lTnh virc du 
ljch darn bão tot các chat hrng djch vii dáp ung nhu câu khách du ljch ye dir l. 
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- To^ chirc Hi nghj cong b6 chi.rang trInh kIch cu du ljch Quâng Binh 
nàm 2019. 

- Xây dirng chuong trInh uu dãi, gii thiu các san phm du ljch djch vii 
mi phiic vii du khách Va chi dao  các hi viên quãng bá, triên khai chi.wng trInh 
kIch câu du ljch ni dja 2019 và chu'ong trInh kich câu du ljch chào müng L hi 
hang dng. 

- KM ni các doanh nghip la hành trong vâ ngoài nithc nhm quâng bá 
du ljch Quáng Binh thông qua các hott Ong cüa 16 hi. 

6. S& Ngoi vi 

- Ph& hap vói Si Du ljch tharn muu rni khách quác t6' ve^ dir 1 hi. 

- Phi h9p lam các thu tiic cho Doàn cong tác quâng bá xiic tin tai  Han Qu& 
và các doàn quôc tê vào tham d?,  ghi hInh, truyên thông ye du ljch Quãng Binh. 

- Ph& hçip t chirc don tip dai  biu vâ cr can b6 tharn gia phiên djch trong 
Chuang trInh khai mac và mt so hoat dng cña lê hi. 

7. S& Tài chInh 

- Th.m dnh tharn mixu cho UBND tinh b trI kinh phi de^ to chi1rc các hoat 
dng U hi. 

- Chfi tn, phi h9p vó'i Si Du ljch th.rn djnh du toán và trInh UBND tinh phê 
duyt dir toán, cap kinb phi cho các dja phucng, don vi dê tO chirc các boat  dng 
theo kê hoach. 

8. S& Kê hoach và Du tLr 

- Th.rn dnh và tharn rnuu UBND tinh phê duyt K hoach 1ira ch9n nhà thu 
triên khai các hoat dng cüa Lê hi hang ctng Quáng Binh nm 2019. 

- Ph& ho p vri Si Du ljch trong vic xây dung các tâi 1iu Vic tin du tu 
trong các hoat dng cüa L87  hi. 

9. Tinh doàn 

- CH trI, pMi hgp vOi các s&, ngãnh, don vi, dja phuong lien quan th?c 
hin các hoat dng chuong trInh To ch'irc biêu diên ngh6 thut du&ng phô và 
Tuôi tré Quâng Binh dng hânh vói Du ljch. 

- PMi h9p thrc hin các hoat dng quâng bá, tuyên truyn v l hi; t 
chrc các tInh nguyen viên phitc vii 1 hi và tham gia các hoat  dng khác theo 
kê hoach. 

10. Cong an tinh 

- Darn an ninh trt tir, an toàn giao thông, phông chng cháy nO^ trong qua 
trInh triên khai các hoat dng 16 hi. 

- Ph 6i h9p vói S& Du ljch, BQL VuOTI Quc Gia Phong Nba - Ké Bang, UBND 
các huyn tao  diêu kin thun 19i cho vic khai truong các san phâm du ljch. 
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11. B0^ CM huy Quân sir tinh 

Phôi hçip vói Cong an tinh dam bào cong tác an ninh tr.t tr, an toàn giao 
thông, phông chông cháy n rà phá born min dôi vó'i chuang trInh khai mac  và 
các boat dng l hi. 

12. Cong ty Din lire Quãng Binh 

Darn bão cung cp din 6n djnh phiic v11 các hoat dng 18 hi, dc bit là 
chuang trInh ngh& thut vào tôi 20/7/20 19. 

13. Viên thông Quãng Binh 

H6 trçc dam bào &thng truyn tin hiu cho truyn hInh và mng wifi phiic 
vii du khách và cong tác truyn thông trrc tiêp chucmg trInh ngh8 thu.t ti 
20/7/2019. 

14. So' Thông tin và Truyên thông 

- Chi dao  các co quan báo chi dja phuong tuyên truyn ve^ các boat  dng 1 
hi trên các phuo'ng tin thông tin truyên thông cUa tinh. 

- Don tip, sap xêp và tao  diu kin cho phóng viên các ca quan báo chi 
Trung uo'ng và báo ngành den tác nghip trén dja bàn trong dip to chü'c các hoat 
dng Lê hi. 

- Phi hop vâi các don vj có lien quan tham rnuii t6 chirc hop báo; d8 nghj 
phóng viên thu'?mg trü các co' quan báo chi Trung uo'ng và báo ngãnh hoat  dng 
trên dja bàn viêt các tin bài tuyên truyên cho các hoot dng 18 hi. 

15. UBND các huyn, thj xã, thành phô và cc ban, ngành lien quan khác 

- Chü trI các hoat dng tuyên truyên trirc quan, vn dng nhân dan hutng 
irng tharn gia các hoat  dng 18 hi. 

- Chi dao các dja phu'ang thirc hin các boat dng Ie^ hi hang dng theo k 
hoach. 

- Phát dng nhân dan, các t0^ chrc doàn th8 gici' gin v8 sinh, darn bào v 
sinh rnOi tnrng sacb  dçp noi to chüc các hoat dng l hi 

- Chü dng th chirc các boat dng van boa van ngh, the^ d.ic the^ thao; các 
trO chai dan gian và các hoat dng khác trên dja bàn nhrn thu hut du kbách. 

- Can cr vào Ke^ hoach các boat dng d8 xây dung kjch bàn, ke^ hoach c11 

the^ theo trng ni dung các boat dng trong L8 hi. 

16. Dài Phát thanh - Truyn hlnh Quãng Binh: 

- Tuyên truyên các boat dng le' hi, tham gia phi hp xây dung ni dung 
kjch bàn cüa chuong trInh ngh thut. 

- To chüc phát song trixc tip dém tO chtc chuang trInh ngh6 thut và lam 
vic vth Dài Phát thanh - Truyn hInh các tinh ban  d8 tip song chuang trInh. 



17. Báo Quãng Binh 

- Däng tài các tin bài, phóng si,r ye các hoat  dng chun bj và t6 chirc các 
hot dng l hi và tirn näng du ljch Quãng Binh. 

- Thc hin các hoat  dng tuyên truyên quãng bá v8 1 hi theo nhim v11 
dirge giao. 

Can cü vâo các ni dung cong vic duqc phân cong ti kê hoch nay, các 
sâ, ngành, don vi, da phuong chü trI các hot dng xây drng ké hoch triên 
khai thirc hin các nhirn vii dirge phân công; lp  dir toán kinh phi triên khai các 
hot dng trên co s& ni dung cong vic ngành, don vi, dja phuong duçc giao 
và glri ye Si Du ljch dê tOng hçp báo cáo UBND tinh. 

II. TO CH1C THçC HIIN 

1. Can cir vao các ni dung cong vic duçic phân cong tai  ke^  hoach  nay, 
các s&, ngành, don vi, dja phuong chü trI các hot dng xây dung kê hoch triên 
khai thirc hin các nhirn vii dirge phân công; lp  dir toán kinh phi triên khai các 
hoat dng trOn ca sà ni dung côngvic ngành, don vi, dja phuang duc giao 
và gui ye S& Du ljch, S& Tài chInh dé tong h9p báo cáo UBND tinh. 

2. Các ngânh, don vi,  dja phi.rang duqc phân cong phM hgp co trách 
nhim cüng don vi, dja phiiong chü trI xãy dung kê hoach triên khai thirc hin 
và cüng chju trách nhirn truóc UBND tinh ye nhirn vii ducic giao. 

Trén day là Kê hoach to chirc L8 hi hang dng Quáng Binh närn 2019, 
yêu cáu các don vi nghiêrn thc thirc hin, nêu có van dê phát sinh hoc vuOng 
mac, các Ca quan, don vi, dja phuo'ng phân ánh kip thôi bang van bàn ye S& 
Du ljch dê tOng hgp, báo cáo UBND tinh xern xét, giãi quyêt./. 

T'Io'i nhân: 
- Thung true Tinh üy; 
- TT HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- VPTU, VP HDND tinh; 
- Các s, ban, ngành, doàn th& cp tiiih; 
- UBND các huyên, thj xã, thành phô; 
- BCD các ngày 1 c^ Ión; 
- BCD Phát triên Du lich tinh; 
- Hip hii Du ljch tinh; 
- VPUBND tinh: LDVP, TH, KT, NC, 

XDCB&TNMT; 
- Dãi PTTH, Báo QB, Cng TTDT tinh; 
- Lim: VT, VX. 

KT. CHU TICH 

44 T!A, 
HO CHU T!CH 
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* 	Tin Dung 

10 


		ubnd@quangbinh.gov.vn
	2019-06-06T09:50:59+0700




