
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THI XA CIYA LO Dôc lap - Tir do - Hanh phüc 

S& /KH - UBND Cira Lô, ngày tháng 5 nàm 2020 

KE HOACH 
Phát dng dcl thi dua Ip  thành tich chào mu'ng k nim 60 näm ngày thãnh 

1p ngành du lch Viêt Nam (09/7/1960 — 09/7/2020) 

Thic hin K hoch s 542/KH-SDL ngày 11/5/2020 cüa Sâ Du ljch Ngh 

An v phát dng dgt thi dua lQ.p thành tIch chào mirng k nim 60 näm ngày thành 

1p ngành du ljch Vit Nam (09/7/1960 - 09/7/2020), UBND thj xâ Ci:ra Là ban 

hành K hoch phát dng dqt thi dua 1p thành tIch chào mrng k nim 60 näm 

ngày thành 1p ngânh du ljch Vit Nam (09/7/1960 — 09/7/2020) nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Myc dIch: 

a, Tao dông hxc thi dua, tr do khoi dy thüc tij giác, tinh thin trách nhim, 

sirc sang to trong tüng t.p th& can bô, cong chüc, viên chirc vã ngui lao dng 
trong ngành du ljch tinh nha, quyt tam th1rc hin thing igi các chi tiêu, nhiêm vii 

phát trin ngành du ljch näm 2020; dua du 1ch Ngh An và Ci:ra Là phic hi tri 

1i sau ành hithng nng n cüa dch bnh viêm &thng ho hp c.p COVID-19. 

b, Tüng tp th, dorn vj, doanh nghip t chirc phát dng thi dua dn trng 

can b, cong chirc, vién chirc và ngui lao dng tIch C1rTC thirc hin các phong trào 

thi dua; tao khi th thi dua sôi n6i vOi thiu hInh thtrc da dng, phong phü, sang 

tao Va thit thrc hiu qua. 

c, Thông qua phong trào thi dua d rèn 1uyn, bM du0ng,nâng cao nhn thirc 

chmnh trj tu tuàng, phm chit do düc, léi sang, trInh d, näng hrc chuyên môn, 

thrc trách nhiém vâi nhim vii duçic giao; tang cuäng sir doàn kt, hqp tác, h trç 

ln nhau trong thrc hin thim vi cüa cc quan, don vj doanh nghip. 

d, Tp trung phát hin bi dxOng giâi thiu, ton vinh và nhân rng din hmnh 

các mô hInh mâi, nhân t6 mâi có thành tich tiêu biu, xuAt sc trong các phong trào 

thi dua yêu ntxOc; biu duong khen thithng guong ngu&i t& vic t& trong lao dng, 
hçc tp và lam theo tu trning, do dirc phong each H ChI Minh. 
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2. Yêu cu: 
a, Tfrng Ca quan dan vj, doanh nghip trin khai thirc hin phong trào thi dua 

phái to duçrc khI th thi dua sôi ni, phát huy s1rc mtnh cüa tp th d thkrc hin 

hoàn thành nhim vii dtrçic giao. 

b, Tránh phô tnrang hInh thüc, can ctr chuang trInh, k hoch cong tác näm, 

tmg Ca nhân dan vj doanh nghip thirc hin phong trào thi dua b&ng các ni dung 

thit thuc ci th. 

c, Kt thüc dçit thi dua, s t chüc dánh giá, bInh chon tp th& cá nhân tiêu 

biu xut sc trong dqt thi dua d xem xét khen thuông nhân kS'  nim 60 näm ngày 

thành 1p ngành Du ljch Vit Nam do Sâ DLI ljch t chirc. 

II. NO! DUNG 
1. Di tirqng thi dna: Toàn th can b, cong chirc, viên chic, cong nhân 

viên lao dng lam vic trong các dan vj kinh doanh du ljch trên dja bàn Thj xà. 

2. Ni dung thi dna 
2.1. Thi dua thirc hin hoàn thành thing lçi các chi tiêu, nhim vi duqc giao, 

1p thành tich xu.t sc chào mrng k' nim 60 näm ngày thành ltp ngành du ljch 

Vit Nam (09/7/1960 — 09/7/2020). 

2.2. Phn du thrc hin t6t eác phong trào thi dua, cii th nhi.r sau: 

2.2.1. Can b, Cong chirc, viên chüc và ngu&i lao dng ngành du ljch thj xã 

Cüa Là ra src thi dua thrc hin hoàn thành thing lcii các chi tiêu, nhim vi phát 

trin ngành theo k hoch s 75/KH-UBND ngày 12/2/2020 cüa UBND tinh Ngh 

An v phát trin du ljch Ngh An näm 2020; K hoich s 76/KH-UBND ngày 

12/2/2020 cUa UBND tinh Ngh An v kim tra, chi do thüc day tang truâng linh 

vrc du ljch trên dia bàn tinh Ngh An näm 2020; K hoach s 37/KH-UBND ngày 

02/3/2020 cUa UBND thj xä v t cht'rc các hot dng phiic vi1 näm du ljch 2020; K 

hoch s 74/KH-UBND ngày 13/5/2020 cUa UBND thj xà ye tuyên truy&n, quáng 

bá, xüc tin du llch  Ci'ra Là hu COVID-19. 
2.2.2. Tip tic duy trI và trin khai thirc hin t& phong trào thi dua "Doanh 

nghip Ngh An hi nhp và phát trin" do Thu tung Chfnh phü Nguyn Xuân 

PhUc phát dng; trin khai B Quy tc img x11 van minh du ljch trên dja bàn tinh gop 

ph&n cai thin môi truàng kinh doanh, nâng cao nàng lirc ctnh tranh cp quc gia, 

cp tinh theo tinh th.n Nghj quyt s 1 9/NQ-CP ngày 12/3/2015 cüa Chinh phU. 
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2.2.3. Vn dng trng can b, cong chi'rc, viên chirc và ngithi Lao dng thirc 
hành tit kim, cMng tham nhüng, lang phi; tIch C%tC tham gia thrc hin hiu qua 

các phong trào thi dua do Tinh phát dng. 

2.2.4. Trng Co quan, dcm vj, doanh nghip trin khai thirc hin tt Chi thj so 

05-CT/TW ngày 25/5/2016 cüa B chInh trj v "D.y mtnh h9c t.p và lam theo ttr 
tuâng, do drc, phong each H ChI Minh" g.n vài vic thirc hin nhim vii di.rçc 

giao nãm 2020. 

2.2.5. Tip tiic quán trit dn tmg can b, cong chirc, viên chrc và ngui lao 

dng các chü tnrclng, chinh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba nuâc v cOng tác thi 

dua khen thtr&ng; Chi thj 34-CT/TW ngày 07/4/20 14 cUa B ChInh trj ye "Tiêp tiic 

di mOi cong tác thi dua, khen thuâng"; Chi thj s 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 cña 

Thu tuâng ChInh phü v tang cung k' 1ut, k' cuong trong các Co quan hành 

chInh nba nuOc các cap, to sr chuyn bin rO net trong thirc hin nhim vi ducic 

giao; chip hành k 1ut, kS'  cucrng hành chinh, van hóa cong sâ; sr ding có hiu 

qua thi gi& lam vic, khc phiic, xcr 1 tInh trng chm tr trong thrc thi cOng vii. 

2.2.6. Phi hçip trin khai thrc hin các chuong trInh lien kit, hqp tác phát 
trin du ljch gifla UBND tinh Ngh An vâi doanh nghip Saigon Tourist, 

Viettravel; vâi các dja phuong Si Du ljch dã k kit. 

2.3. Tip tVc  dôi mâi phucmg thirc lAnh dao,  nâng cao näng 1rc lãnh d.o và 

sCrc chin dAu cüa t chirc co sâ Dáng theo huâng sat thirc tin. Tip tiic th1rc hin 
nghiêm tüc Nghj quyt Trung uong 4 khóa XII v xây dtrng, chinh d6n Dáng, ngan 

chan, dy lüi sr suy thoái v tu tuâng chInh trj, dao due 16i sng, nhüng biu hin 

"tir din bin", "tir chuyn hóa" trong ni b gn vui Chi thj 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 cüa B ChInh trj v dÀy mnh h9c tp vã lam theo tu tuâng do dtrc, 

phong cách H6 Chi Minh. 

3. Thôri gian to chác phat dng pliong trào thi dija: Tr nay den tháng 

7/2020. 

4. Các hoit cii th: 
- Tham du các hot dung the thao chào mt'rng k' nim 60 näm ngày thãnh 

1p ngành Du ljch Vit Nam. 

- Tham dr Hi tháo khoa hçc "Bàn giãi pháp thüc day tang trtthng Iugng 

khách ni dja và quc t dn Ngh An". 

- To chüc viêt tin, bài, các phóng sr däng trên cng thông tin din tfr Thi xA. 
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- T chrc in n bang rOn, treo c? tai các tric duäng chInh Thj xa, các doanh 
nghip boat dng du ljch trên dja bàn Thi xà vâi chào mrng k' nim 60 näm ngày 

thãnh 1p ngành du ljch Vit Nam (09/7/1960 — 09/7/2020). 

- Tham muu xây dirng và phát trin san phm du ljch mOi; Tham gia ciing 

doàn kháo sat, phát trin san phAm du ljch mao  him chinh phc dinh Pu 

Xailaileng tai  huyn K$' San. 

- Xây drng ké hoach  tang cumg các hoat dng quáng bá, xuc tin du ljch thj 

xã hu COVID-19. 

5. Tong két dqt thi dua: Tham mi.ru tang kt dat thi dua k nim 60 näm 

ngày thành 1p ngành du ljch Vit Nam tai  Thj xâ và tham dir tng k& cp Tinh dix 

kin th chc vào trung tu&n tháng 7/2020. 

III. CONG TAC MIEN THI11NG TONG KET DQT THI DUA 
a) Di tixqng: Các Ca nhân, t.p th có thành tIch tiêu biu xut s.c, din hinh 

trong thrc hin các phong trào thi dua chào mrng k' nim 60 näm ngày thành Ip 

ngành du ljch Vit Nam. 

b) D xut hInh thrc khen thwing: Bang khen cüa B Van hóa, Th thao va 

Du ljch; Bang khen cüa UBND tinh; Giy khen cüa Sâ Du ljch Tinh. 

IV. TO CHIJ'C THIIC  HIN. 
1. Phông Van boa và Thông tin Th xA: 
- Tham mru UBND thj xa can cr vào K hoach phôi hqp tO chtrc tuyên 

truyn, trin khai dn toàn b can b, Cong chirc, viên chrc và ngi.thi lao dng 

trong don vj quyt tam thirc hin có hiu qua phong trào thi dua. 

- T chirc chi dao  cOng tác tuyên truyn, kim tra các hot dng, phong trào 

thi dua cUa các ca quan, don vj doanh nghip trên dja bàn hung 1rng tIch circ dçit 

thi dua nay. 

2. Phông Tài chInh - Ké hoich Thi xä: Tham muu UBND thj xà bô trI 

ngun kinh phi phic vii các hoat dng tuyên tuyn, t6 chirc chào müng k nim 60 

näm ngày thành 1p ngành du ljch Vit Nam theo K hoach. 

3. Trung tam Van hóa — Th thao và Truyn thông th xa 
- T chuc in bang rOn, kh.0 hiu tuyên truyn chào mrng k' nim 60 näm 

ngày thành 1p ngành Du ljch Vit Nam (09/7/1960 — 09/7/2020). 

- Xây dimg k hoach  chi tit ni dung tin bài, t chiirc vit tin bài. phóng sr 

däng trén h thng Cng thông tin diên tfr Thj xà. 
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4. Chi hi du t!ch  Cira Lô: 
- T chirc tuyên truyn 4n dng các doanh nghip, co s& hru trU phát dng 

dçit thi dua 1p thành tIch chào ml'rng k' nim 60 näm ngày thành 1p ngành Du ljch 
Vit Nam (09/7/1960 — 09/7/2020) dn tmg hi viên. 

- Tham muu UBND thj xa t chrc thng kt dcit thi dua, báo cáo tng hqp kt 

qua thirc hin các phong trào thi dua, d xut hi dng thi dua khen thithng Thj xä, 

Sâ Du ljch xem xét khen thuông cho các cá nhân, tp th& tiêu biêu, xuât sac trong 
thrc hin dcrt thi dua nay. 

5. Các phông, ban, ngãnh, co quail, don v và các doanh nghip 
- Trên co s chüc nAng, nhim vi phii hçp trin khai K hoch. 

- Các t chirc, Ca nhân kinh doanh du llch  tang ctrâng vn dng can b, 

ngtrñ lao dng tti don vj nâng cao cht 1uçng thi dua ltp thành tIch xut sc chào 

mrng k nim 60 näm ngày thành 1p ngành Du ljch Vit Nam. 

6. UBND các phirông: Tang cuông cong tác tuyên truyn trên h th6ng truyn 
thanh, mng xà hi ti tn than dan các t chCrc, cá nhân kinh doanh du ljch v k 

hoch chào mrng k nim 60 näm ngày thành 1p ngành Du ljch Vit Nam. 
Trên dày là K hoch phát dng d?t  thi dua 1p thành tIch chào mirng k' nim 

60 näm ngày thành l.p ngành du ljch Vit Nam (09/7/1960 — 0 9/7/2020); UBND 
thj xã yêu cAu Thu tnrâng các phông, ban, don vj chü tjch UBND các phi.râng to chirc 
trin khai thuc hiêni- 
No'i nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- So' Du Ijch; KT.CHU TCH 
- Trung tAm XTDL tinh; PHO CHU TICH 
- TI Thj us', 1THDND; 
- ChU tich,  P chü tjch Thi xâ; 
- Ban tuyên giáo thj u; 
- Các ban, ngAnh, co quan; 
- UBND các phix?n 
-Luu:VT,VH. 

I\ guy en Thi Dung 
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