
U' BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIYA LO Dôc lap - Tr do - Hnh phüc 

S& /KH .UBND Cz'a Lô, ngày tháng 5 närn 2020 

KE HO4CH 
Tuyên truyn, quãng bá, xüc tin du l!ch  Cfra Là hâu djch Covid-19 näm 2020 

Thic hin K hoch tang cuàng hot dng quãng bá, xüc tin du ljch Ngh 

An hu djch Covid- 19 nãrn 2020, d nhanh chóng phiic hi và thüc dy tang 

trtthng ngành du ljch dja phucing müa cao dim, UBND thj xA Cüa Là ban hành K 

hoach tuyên truyn, quãng bá, xüc tin du ljch Cüa Là h.0 djch Covid -19 nam 

2020 nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Mic dIch: 
- Quãng bá sâu rng du ljch bin Ctra Là là dim dn an toàn, than thin, 

sach dçp nhAm khôi phic, thiic dy tang truâng du ljch Cüa Là sau djch Covid-19. 

Uu tiên kIch cAu, thu hi'it khách du 1ch ni tinh, khách du ljch trong nuOc khi djch 

bnh &rçlc kim soãt va khng ch; gOp phn hoàn thành chi tiêu Nghj quyêt Di 

hi Dãng b thj xã Cüa Là khóa V và K hoch phát trin kinh t - x hi thj xâ 

giai don 20 16-2020. 

- Các hott dung quãng bá thuing xuyên, nhiu hmnh thirc da dng, phong phü, tto 

dim nh.n; thu hut sr chü dng tham gia cüa các doanh nghip, t chirc kinh doanh hot 

dng du ljch trong cong tác tuyen truyn, qung bá thu ht khách du ljch. 

2. Yêu cu: 

- Lra ch9n da dng hmnh thüc, ni dung d tuyên truyên, quãng bá và xüc 

tin du ljch vài thông dip rO rang, phü hçip vâi tmg thj tru&ng khách du ljch. IJu 

tiên các hInh thirc tuyên truyn üng diing cong ngh 4.0 d thông tin den vOi du 

khách nhanh nht, kjp thai nht. 

- Cong tác tuyên truyn, quâng bá phãi khn trucing, to sirc lan tOa sâu 

rng, dung trçng tam, tr9ng dim và to .n tuçlng sâu sic, tt dçp v dim dn Cira 

Là an toãn, than thin mn khách. 

II. NO!  DUNG- HNH THUC 
1. Thông dip tuyên truyên: "Du ljch bin Ctra Là - dim den an toàn, than 

thin sau di djch" 
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2. Thô'i gian thtyc hin : Tir tháng 5 dn tháng 12/2020. 

3. To chu'c các sty kiin van hóa, van ngh, the thao: 
- Ph6i hçip vOi Tang cic TD-TT, S& Van hóa và Th thao t chi'rc giãi Bong 

ehuyn Al Qu6c gia ti Cüa Là, thai gian b.t du tr 20/6/2020. 

- Phi hçip vâi các nhà t,i trg, dan vj sir kin d th chrc chuang trInh ngh 

thut và bn pháo hoa. Thii gian dr kin du tháng 6/2020. 

- To chirc 1 hi am nhc ánh sang. Dr kin trong tháng 6/2020 

4. Quãng bá bang san phm, hInh ãnh trçrc quan. 

- Lam 2000 tp gp d quàng bá các dim dn du ljch Cira Là g1ri các don vj 

lr hành, các cci s& luu trü d thu hut khách tham quan. 

- Phi hçp vâi các don vj tài trq d tu si'ra 1i các biên quãng bá trrc quan, 

din ti:r trên các tric du&ng chmnh. 

- Quãng bá các dirn check in vi.ira duçic du tu xây drng d to hiu ü'ng 

chiip ãnh, tham quan cüa du khách, dc bit là giâi tré. 

- Xây d1rng thi.rong hiu các san phm d.c tnrng cüa Cira Là nhu: Nuàc 

mtm ct, hãi san tuai, khô, cá thu nuâng, torn nOn, mirc khô ép... 

- Tip tiic vtn dng các t chüc, các nhân kinh doanh du ljch tu süa, dAu tu 

h thng din trang trI, den quãng cáo d lam cho thj xä sang han, dçp han v dêm. 

- Nãng cao chit krcmg câu 1tc bt dn ca vi, gim cá v chiu rng và chiu sâu 

d phuc vi than dan và du khách các ngày trong tukn ti Cong viên Hoa cue bin, 

quãng tnr?mg BInh Mirth 

5. Quãng bá thông qua báo chi, truyn hInh: 
- Phi hgp vi các ca quan báo chI, truy&n hinh lan a Trung uang nhu Dài 

Truyn hinh Vit Nam, Dài Truyn hInh KTS VTC, Báo Tiên Phong, Báo Tuôi 

Tré, Báo Vietnamnet, Vnexpress... dé xay drng các phOng sir, clip chuyên d tuyên 

truyn, quáng bá du ljch Cüa Là. 

- PhM hçip vói Dài PT-TH Ngh An, Báo Ngh An và các ca quan thông 

thn, báo chI có van phàng di din ô Ngh An d xay dmg các phóng sr, tin, bài 

tuyên truyn du lch Cüa Là. 

- T chuc mai các doanh nghip lU hành tham gia khâo sat các diem dn du 

ljch Cua Là và vUng ph1i can. (Thai gian: D%r kin tháng tt'r 16-30/5/2020). 
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- Tip tic nâng cp trang web site Ccra Là vâi giao din Ian hen, ni dung 

hInh ânh, tin bài ch.t hrçng và phong phil Kt ni các cng thông tin din tCr Tng 

ciic Du ljch Vit Nam và Sâ Du ljch các tinh trong Ca nuâc d quâng bã. 

6. Quãng bá lien kit, xóc tiên du lich. 
1. PMi hçip UBND tinh, S& Du ljch, Sâ Ngoi vi, các huyn thãnh, thj to 

chrc tham gia các sii kin du ljch ti các tinh, thành ph phát trin du ljch theo kê 

hoach cüa tinh. 

2. Ph6i hcp vâi Trung tam Xüc tin Du ljch tinh, CLB 1i hãnh UNESCO Ha 

Ni cüng các hiêp hOi  du ljch t6  chüc các doàn Farm trip khâo sat các diem den, 
san phm du ljch Ci'ra Là. 

3. Phi hcip vOi các sâ, ban, ngành cp tinh d kêu gi, thu hut t chirc các 

hi nghj, hi thào thuang niên, chuyên d ti Cira Là 

III. TO CHIYC THC HIN 
1. Phông Van hóa và Thông tin 

- Tham muu UBND thj xA chi do triên khai các ni dung Kê hoch nay: 

HuOng din, don dc, kim tra và djnh k' báo cáo UBND thj xa kt qua thijc hin 

cüa các co quan, dan vj lien quan vào ngày 25 hang tháng. 

- Tham muu các nti dung, hInh thrc quáng bá nhu: tp g.p, man hInh Led, 

trang web, tái lieu quáng bá du ljch Cüa Là. 

- Kt ni vth các nha tài trçv d thng th& chuong trinh, ni dung, kê hoch 

tài trçl cho chuang trInh I hi ngh thut, bn pháo hoa näm 2020. 

2. Trung tam Van hóa — Th thao và Truyên thông thj xã 
- Trin khai vã huâng dn ca sâ lam t6t cong tác tuyên truyn. Dc bit l 

tham muu h thng tuyên truyn trirc quan dam báo m5' quan, hin dii. 

- Xây drng k hoch chi tit ni dung tin bài, phóng sr d quáng bá và lam 

tu 1iu phiic vii. 

- Trin khai và tham mixu nâng cp trang web du ljch CCra Là. 

- Xây drng clip giâi thiu du ljch Cüa Là d trInh chiEu ti các hi chç, hi 

nghj xüc tin du ljch. 

- Xây drng, in n tp gp giâi thiu các dim dn CCra Là. 

- Lp t trInh kinh phi trInh UBND thj xã phê duyt. 

3. Phông Tãi chInh - Ké hoch: Tham muu UBND thj xA bô trI nguOn kinh 
phI phic vti tuyên tuyn quãng bá du ljch theo K hotch. 
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4. Phông Kinh té: Phi hqp vri UBND phuing Nghi Thüy, Nghi Hái d bô 
trI các san phAm hãi san cüa Cüa Là nhu: Mrc khô, torn non, Ca khô, tép khO, Ca 

thu nuàng vã cac san phm nuâc mm, mm tOrn có thucing hiu cüa Ci:ra Là dê 
tham gia trung bay, giâi thiu san phm ti các hOi  chçi. 

5. Chi hi Du ljch: T chrc tuyên truyn 4n dng các doanh nghip, car sâ 

luu tri nâng cao chit luçing, giám giá kIch d.0 các san phm djch vi, tham gia tIch 

crc các ho.t dng tuyên truyn quáng bá xüc tin kIch cu du lch cüa thj xa và 
tinh ti chirc. 

6. Các phàng, ban, ngành, co' quail, don v và cãc doanh nghip 

- Trên car sâ chirc näng, nhim vi phM hçip trin khai K hoch. 
- Các t chrc, cá than kinh doanh du ljch tang cithng nãng cao chit krcing 

d6ng thii giãm giá djch vi d kIch cu du ljch, thu hut du khách. 

7. UBND các phuông: 

- Tu b, náng cAp di tIch ljch sir van hóa, cac dim dn d dOn các doàn khách 

dn tham quan. 

- Kt nM vâi các lang ngh&, các car so san xuAt, kinh doanh hâi san, nuOc 

mAm, m&m torn... d khuyn khIch, h trçl các t chirc cá nhân tham gia trung b\y, 

giOi thiu và bàn san phAm t.i các hi chçi du ljch trong và ngoài tinh. 
Trén day là K hoach tuyén truyn quãng ba, xüc tin du ljch Cra Là hâu djch 

Covid- 19 näm 2020; UBND thj xà yéu cAu Thu tnr&ng các phOng ban, darn vj to chrc 
trin khai thtrc hin./4_ 
Noi nhn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Sâ U -iT; KT.CHU TICH 
- S& Du lich; PHO CHU TICH 
- Trung tam XTDL tnh; 
- iT Thj ui', TF.HDND; 
- ChCt tjch, P chC tch Th xA; 

- Ban tuyén giáo thi u; 
- Các ban, nganh, co quan; 
- UBND các phuo'ng; 

Luu:VT,VH ,4( Nguyen Thj 1)ung 
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