
UY BAN NHAN DAN 
TH1XACUALO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phi.ic 

      

So: /KH-UBND Ci'ra Lô, ngày tháng 9 näm 2020 

KE HOCH 
Tong kêt hoit dng du llch  Du  llch  Cü'a Là näm 2020, 

phung hw&ng nhim vt nm 2021 

I. MUC D!CH, YEU CAU 
- Dánh giá Cong tác chi do, quãn 1' cüa các phOng, ban, co' quan cap th và 

UBND các phuà'ng trong vic trin khai thirc hin nhim viii phát trin Du ljch närn 
2020. Phân ánh nhUng ton ti, khó khän, kin nghj dê xu.t ci:ia các ngành chirc näng, co' 
s luu trü, các t cht'rc, Ca nhân tham gia hott dng du ljch d 1nh do Thj xã xem xét 
tháo gO' và có bin pháp xi.'r 1; 

- Xây dirng phuang hi.r&ig, muc tiêu, nhim vli vâ giái pháp phát triên du !jch Thj 
xä nãm 2021, gop phn thirc hin thing 1çi Nghj quyt di hi Dáng b Thj xä lAn thir 
VI (nhiêm kS'  2020-2025) d ra; 

- To chiLrc tng kt hot dng du ljch näm 2020 du'gc thirc hin dOng b tü Thj x 
dn phu&ng. VI vy yêu cAu các do'n vi lien quan, UBND cac phuO'ng chu.n bj ni dung 
và các diu kin t chrc Hi nghj tng kt dam bão hiu qua, tiêt kiêm. 

II. QUY MO, THI ClAN, DIA  DIEM VA THANH PHAN 
1.Câp phithng 
- T chirc tng kt Hi nghj gn vO'i thng kêt 5 näm thrc hin d an "Tang cumg 

cong tác quân 12 nba nuO'c v du ljch giai don 2016 - 2020" hoàn thãnh truO'c ngày 
30/1 1/2020. 

- Dia dirn, thành phAn do các phuO'ng chü tn (Dang k' !jch tong kêt vO'i PhOng 
VH và TT dë tham mi.ru Lãn1T1 do thj xa tham dr chi do). 

2.Câp Thj xã 
* Quy mô. Tang k& hot dng du ljch näm 2020, phuo'ng htrO'ng, nhim vy nãrn 2021 

do UBND thi xä Cira Là chü tn t chirc. 
* T/iô'igian: Dr kin ngày: 30/10/2020. 
* Dic'i diem: Do Ban t chirc lixa chgn và thông báo qua Giây mà'i 
* Thànhphn miri 
* Cp tinh 
- Dai diên lanh dao UBND Tinh; 
- Di din Lanh do van phàng UBND tinh; SO' VHTT, SO' DL và dai diên các 

pháng chuyën mOn cüa, Trung tam Xüc tiên Dâu tir - Thuong mui vã Du ljch tinh. 
- Di diên Lành dao các SO': SO' TT&TT, SO' KH&CN, Cong Thu'o'ng, Cong an. 

Tinh doàn, SO' Tài chInh, SO' NN và PT Nong thOn, SO' Y t.... 
- Di din Lãn1T1 do Dài PTTH Ngh An, Báo Ngh An và pháng viên. 
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- Hti nhà báo Ngh An. 
- Dai din các co quan báo chI có di din ti Ngh An. 
- Dai din các cong ty lü hành trên dja bàn Tinh Ngh An. 
- Dai diên các doanh nghip létn dóng trên dja bàn Thj x và các dGn V tai trçl. 
* Thixa 
- Thumg true Thj üy, HDND, Chii tjch, các Phó Chii tich  HDND - UBND Thj 

xä, Ch tich UBMTTQ; Di diên các ban xây drng dâng, phàng, ban, ngành, doàn th& 
ca quan cp thj lien quail, Chi hi du ljch, länh dto các truà'ng Di h9c, Cao dang, 
THPT và dti din mt so doanh nghip tham gia hot dng du ljch trên dja bàn Thj xa. 

- Các thành viên Ban chi dao du lich näm 2020. 
- Dai diên lãnh dao môt sO ca só lu'u trü du lich, nhà hang trên dja bàn. 
* Phuàng: BI thu, Phó BI thu Dãng üy, ChÜ tjch HDND - UBND - UBMTTQ, 

các Phó Chü tich HDND - UBND, Tri.x&ng cOng an và Di trithng di an ninh du ljch. 
- Mi các tap th& cá nhân cO nhiêu thành tIch xu.t s.c trong cOng tác chi do 

quàn 1 và các h kinh doanh du ljch tiêu biu trên dja bàn. 
III. CHU'QNG TRINH HO! NGH! 
- Van Ngh chào mrng 
- Tuyên b 1 do gii thiu di biu và chü tn hi nghj. 
- Báo cáo Tong kt hot dng du ljch näm 2020, Nhim vi näm 2021. 
- Tham lu.n cüa các Dai biu tham dir Hi nghj 
- Phát biêu cüa Lanh dao Tinh, lanh dao các S&, nganh cp Tinh. 
- Phát biu cüa Thi.rcing trçrc Thj üy. 
- Cong b Quyêt djnh khen thu&ng cho các tp th& Ca nhân Co thành tIch xu.t sac 

trong nãm Du ljch 2020. 
- Trao Thung. 
- Be mtc Hi nghj. 
IV. THAM LUiN TA! HO! NGH! 
1. ThO'i gian tham Iun: Dr kiên 90 phiit 
2. Phân cong tham 1un: 7- 9 tham luân, mi tham lun 7 - 10 phüt (Co danh 

sách gui kern). 
3. Yêu cu: Bài tham 1un dánh may bng giây A4, ni dung ngän gçn, trpng tam, kiên 

nghi, dê xuât duac các giài pháp thiêt thic gop phn phát trin du ljch näm 2021 và nhtl'ng 
nãm tiêp theo. (Gici ye Phông Van hóa và Thông tin, email: phongvhttcualogmail.com  trurJrc 

5ngày). 
V. THI DUA KHEN THUNG 
1. Khen thu'óng (dçr kin). 
+ Thi xii khen thtthng 
- Tp th: 08 dGn vj 
- Ca nhân: 12 cá nhân. 

2. Ho so' khen thu&ng (Gi'ci vePhông Van hóa và Thông tin, tncàc 7 ngày). 
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1. Báo cáo thành tIch nôi bt cüa các tp the, cá nhân có xác nhn cüa &m vj quãn 1'. 
2. Ta trInh, biên ban ci:ia dan vi trInh. 
3. Danh sách trIch ngang cüa t.p th& cá nhân. 
VI. TO CHIXC THUC HIEN 
1. Phông Van hóa vã Thông tin 
- Tham miiu UBND Thj xä xây dirng ke hoch tong ket hot dng du ljch näm 

2020 t1r Thj xà dn phuing. 
- Chun bj ni dung báo cáo dánh giá kêt qua hott dng Du Ijch näm 2020 — 

Nhim vi nãm 2021 và các tài 1iu lien quan d phic vv Hi nghj. 
- Chi do các phtràng, cci sa lam tt cong tác tong kêt Du ljch näm 2021. 
- ChU tn phi hcp vó'i phàng Ni vi tang hcip, d xu.t vâi Thuäng trrc Hi dng 

thi dua khen thuang Thj xä trInh Chü tjch UBND Thj xa khen thuang nhctng tp th, Ca 
nhân, h kinh doanh, ca sO lu'u trü có nhiu thành tIch xut sc trong näm du 1ch 2020. 

- Chi do Trung tam Van hóa - Th thao và Truyn thông xây drng chuang trInh 
van ngh, cOng tác tuyên truyn và t chirc trang trI Hi truOng phic vii Hi nghj. 

- Phi hçip vO Van phàng HDND — UBND mOi khách, don tiêp, phát tài 1iu cho 
di biu ye dix Hi nghj. 

- Lp dir trü kinh phi phiic vii Hi nghj, kinh phi thi dua khen thithng. 
2. Trung tam VII- TT& TT 
- Dan dirng chuang trInh van ngh phic vii Hi nghj (30 phiit) 
- Trang trI hi truOng, t chirc tot cOng tác tuyên truyên duOng phô vã ti nai to 

chrc Hi nghj. 
- Phi hçp chun bj t& các diu kin d lam cong tác thi dua khen thithng. 
- To chCrc ghi hInh, viêt tin bài truOc, trong và sau Hi nghj dé phát trên song dài PTTH 

Tinh, dài ITIH Thi x, phuà'ng Va lam tu lieu tuyên truyên Du ljch Cira Là näm 2020. 
- Tuyên truyn, dua tin bài v kt qua dt duc hot dng Du ljch näm 2020 và 

nhiêm vu näm 2021. 
- B trI nhân luc và chun bi t& các diu kiin can thit phiic vii Hi nghj tong kêt. 
3. Van phông HBND — UBND Thj xä. 
- Phi hçp vó'i Phàng Van hóa - Thông tin 1p dir trü kinh phi phc vi Hi nghj 

tng kêt du 1ch trInh UBND thj xâ Cira Là phe duyt. 
- Chju trách nhim diêu hành chuang trinh Hi nghj. 
- Chun bj giy mOi, vit và gri giy mOi di biu. 
- Tham muu UBND Th xa k hoich don tiep di biu v dir Hi nghj. 
4. Phông Ni vi 
- Phi h9p vOi phàng Van hóa và Thông tin tninh chü tjch UBND thj xa khen thuOng 

nhCtng tap th& cá nhân cO nhiu thành tIch xu.t sc trong nãm du 1ch 2020. 
- Chju trách nhim huOng dn các tp th& Ca nhân lam thu tuc hO so thi dua khen 

thuOng cho các tp th& cá nhân. 
- Tham mu'u Quyt djnh khen thuOng va chun bj các diêu kin d khen thuOng 

cho các tp th& cá nhân. 



Noi nhân: 
- S VHTT; SO Du lichi; 
- Hi nhà báo Ngh An; 
- U Thi y, HDND Thi x; 
- Ban tuyên giáo Thj y; 
- Chii tjch các PCT UBND Thj xä; 
- Các ban, ngành, doàn the; - 
- UBND các phu'rng; - TIh 
- LLru: VT,VH - 

Doän Tiên Dung 

TM.UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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5. PhOng Tãi chInh — Kê hoch: Tharn muu UBND Thj xa bô tn kinh phi phçic vi 

Hi nghj 
6. Uy ban nhân dan các phu?rng 
- Chü trI t chirc Tong kêt hot dng du Ijch nãrn 2020, tong kêt 5 narn thçrc hin 

d an "Tang cithng Cong tác quãn 1 nhà nuO'c v du ljch giai don 2016 - 2020" ti các 
p huäng. 

- Barn sat ni dung kê hoich Thj xa xay dçrng triên khai tong kêt ti dan vj mInh; 
chun bj các n5i dung tham Iun và chi dao các h kinh doanh, các co s6 luu trá ducc 
phân cong chun bj các ni dung tham 1u.n ti Hi nghj. 

- T chrc tuyên duang và 1p  danE sách dê nghj khen thumg các tp th& Ca nhân 
có nhi&u thành tIch xut sc trong nàm du ljch v UBND Th xà qua phàng VHTT truic 
ngày 10/10/2020 d tng hçp trInh HDTD khen thucing Thj xà. (Môi phicàng chQn 01 
tap the, 0] cá nhán) 

7. Chi hôi du lich Cira Là 
Chi do các Ca s luu trü tham gia hi nghj ding thành phn và thai gian. 
8. Các phàng, ban,co' quan don vj lien quan (Phông TNMT, QLDT, Y tê, Dcii 

Quãn 1' trãt tçr do thj, Ban Quãn 1' dO thi, Trung tam CH-PCTT...): báo cáo dánh 
giá kêt qua trin khai nhirn vii du ljch 2020, phu'ang huóng giái pháp thixc hin 2021 
và T chirc binh xét tuyên duang các tp th& cá nhân có thành tIch xut sac trong nãm 
du ljch 2020 gfri ye UBND Thj x (Qua phàng VHTT) chrn nhât vào ngày 10/10/2020 
d tng h9'p trInh HDTD kEen thu&ng Thj xa. (Mói don vj chpn 01 tp théS  hoc 01 có 
nhán) 

VII. THOI GIAN THTJC HIIN 
1. Bài tham lun và h sa khen thu&ng các dan vj, cá nhân güi ye UBND Thi xa 

(Qua phàng Van hóa và Thông tin) truó'c ngày 10/10/2020. 
2. Các dan vi dugc phân cong chun bj các ni dung phiic vii Hi nghj tong kêt Du 

Ijch näm 2020 Thi xã hoàn thành tnthc ngày 15/10/2020. 
Trên dày là Kê hoch t chirc Hi nghj Tong kêt hot dng Du ljch,UBND Thj xa 

Ci:ra Là yêu câu Thu truO'ng các phOng, ban, ngành lien quan, Chü tjch UBND các 
phuOng triên khai thirc hin tot K hoch nây.— 
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