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U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI xA CIi'A LO Dc 1p - Tir do - Hanh phuic 

S& /KH-UBNID Cüa Lô, ngày tháng 3 nàm 2022 

KE HOACH 
To chfrc  tuãn Lê hi khai trurong du ljch Cura Lô näm 2022 

Thuc hiên K hoch si 820/KH-UBND ngày 30/12/202 1 cüa UBND tinh Ngh 
Anv T chirc các hot dng du ljch Cüa Là näm 2022; d tang crng hott dng tuyên 
truyn, quãng bá thu hi1t khách du ljch trong diu kin thIch irng linh hot vOi din bin 
cüa djch bnh Covid- 19, UBND thi xâ Cira Là xây dixng K hoich t chixc tun L hi 
khai truclng du ljch Ci:ra Là näm 2022 nhu sau: 

I. MJC IJICH, YEU CAU 

1. Mic dIch 

- Tang cuàng tuyên truyn, quáng ha du ljch Cira Là là dim dn an toàn, than 
thiên, thu hñt khách du lich v vi bin Cüa Là trong diu kin thIch 11ng 1mb hot vth 
din bin cüa dich bênh Covid-19. 

- Tuyên truyn nâng cao nhn thCrc cUa ngui dan v van boa img xü, môi truàng 
du ljch van minh, an toàn, than thin cüa dim dn du ljch Cüa Là. 

2. Yêu cu 

- Quy mô L hi duçc t chirc theo din bin tüng cp d djch và các quy djnh 
hin hành v cong tác phàng cMng djch CoVid - 19. 

- Chuong trInh L hi Du lch Cira Là nàm 2022 phái duçic t chirc n tuçlng, an 
toàn, hiu qua và tit kim. 

II. THOI GIAN, DIA DIEM. 

L hi Du lch Cira Là näm 2022 do UBND tinh Ngh An t chirc và giao UBND 
thj xA Cüa Là chü tn phi hçip thirc hin. 

- Thai gian: Chuong trInh L hi duçc t chirc tr ngày 09 dn 3 0/4/2022, khai mc 
vào lüc 20h ngày 09/4/2022. 

- Dja dim: Quàng trumg BInh Minh va các dja dim din ra các hot dng 

- Ni dung: + Khai mc L hôi 

+ Chucing trInh ngh thut 

(Co kjch ban riêng,) 
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III. DU' KIEN TO CHU'C CAC HOAT BONG TRONG TUAN LE HQI KHAI 
TRUNG DU L!CH 

1. Cap ThI xã: 
TT Ni dung to chuc các 

hoit dng 
Tho'i gian Dja diem Don vj thu'c hin 

1 
L khai mac  L hi Du 
lich Cüa Lô näm 2022 Dêm 09/4/2022 

Quâng trumg 
Binh Minh 

UBNID thj x và don vj 
sir kin 

2 
Giái Ca nguoi 

San 10/4/2022 g 
Quãng tru'ng 

BInh Minh 
Trung tam VHTT&TT, 

Hi nguài cao tuôi 

3 
Khai mac giâi VO 

, Karate toan Tinh 
. 

Chieu 10/4/2022 Nhà thi dâu Thi 
xa 

Si Van boa - Th thao 
Ngh An; TTVHTT. 

4 
Chuang trInh ngh 
thutt ye mien vi drn Dêm 10/4/2022 

Cong viên Hoa 
Cue biên 

TT ngh thut truyên 
thông Tinh; Trung tam 

VHTT&TT Thj xã 

5 
Khai mac  Giâi Bong 
chuyén trong nhà và 
Bãi biên toàn Tinh 

Tir ngày 10/4 
den 30/4 nãm 

2022 

Nhà Thi dâu Thj 
xã và San TT Bãi 

biên Thi xã 

S Van boa, Th thao 
Ngh An và Trung tam 

VHTT&TT Thi xã. 

6 

Chuang trInh L hôi 
Am nhac duing phô 
va am thrc dêm 

Dêm thir 7, hoc 
CN hang tuân, 
bat dâu t11 dêm 

10/4/2022 

D. Nguyn Sinh 
Cung, tr B. BInh 
Minh den ngä tu 
B. Mai T Loan; 

Tinh doàn, Trung tam 
Thanh thiêu nhi tinh, 

Thj doàn, TT 
VHTT&TT Thj x 

7 
HInh thành eác khii am 
thçrc tai  các nba hang, 
khach san 

Tü 10/4/2022 
dn 3 1/12/2022 

Các khách san, 
nhà hang 

Các phung, các khách 
san, nhà hang trén dja 

ban 

8 
Chuang trInh ngh 
thut ye mien vi dm Bern 12/4/2022 

San khâu UBND 
phung Nghi 

Thüy 

TT ngh thut truyên 
thông Tinh; Trung tam 

VHTT&TT Thj xa 

9 
Chuang trInh ngh 
thut ye mien vi dm Bern 14/4/2022 

San khâu UBND 
phuing Nghi Hâi 

TT NT truyn thông 
Tinh; TTVHTT&TT 
Thj xã; P Nghi Hâi 

10 
Hi thi hung dn vien, 
thuyêt minh viên DL 

Tü ngày 15 — 
20/4/2022 

Cong viên Hoa 
Cüc biên 

Trung tam VHTT&TT; 
Thj Doàn; 

T chüc Hi thi du 
bêp giOi Thj xâ 

Tir ngày 20— 
3 0/4/2022 

Cong viên Hoa 
Cüc biên 

Hôi LHPN chü trI, phôi 
hçp vó'i LDLD, Hi ND 

12 
Chucing trinh van ngh 
Dan ca VI Gim 

Bern 24/4/2022 
San khu UBNID 

P Nghi Thüy 
Trung tam VHTT&TT; 

P Nghi Thüy 

13 
Hi chç gith thiu các 
san phâm OCOP 

25/4/2022 
Trên tuyên dung 

BInh Minh 
UBND Thj xâ phôi hgp 
vâi TT XTDTTMDL 

14 
Chung kt cuc thi tim 
kiêm tai n.ng got Talent 

Dêrn 30/4/2022 Quãng tru'ng 
BInh Minh 

Tinh Doàn, Trung tarn 
thanh thiêu nhi 

15 
Tong kêt tuân l hi vã 
Chuong trInh Van 
ngh, ye mien vi dm. 

Bern 0 1/5/2022 
Quâng trumg 

Blnh Mirth 
TTNT truyên thông 
Tinh va Trung tarn 
VHTT&TT Thj xä 
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2. Các phlthng 
2.1. To chirc khai mc lê hi Câu Ngu va các hot dng van boa van ngh, TDTT 

nãm trong hot dng l hi Câu Ngu tr ngày 14 - 15/4/2022 tii phuà'ng Nghi Hãi. 
2.2. Khai truang các gian hang trung bay các san phâm phic v11 khách du ljch 

tham quan mua sam ti phithng Nghi Thüy. 
2.3. To chüc cac hot dng van hóa, van ngh, the diic, the thao hithng lrng khai 

truang L du ljch Cra Là và chào müng ngày giài phông Mien Nam 30/4 và Quôc tê 
lao dng 01/5 ti các phithng. 

IV. TO CHIXC THIJ'C HIIN 
1. Phông VH và TT 

Phôi hçip dan vi to chüc sr kin tham mini UBND thj xà kjch bàn và chuang 
trInh to chirc Lê hi Du Uch (bao gôm phân lê và phân hi). 

- Phôi hçp vci dan vj tài trçY chinh trang thay mâi h thông pano, ap phIch tuyên 
truyên; chi do thrc hin các hott dng van hóa, the thao theo kê hotch dA du9rc phê duyt. 

- Chü trI phôi hç'p vri các phOng, ban, don vj lien quan vn dng tài trç phiic vi 
Lê hi Du ljch. 

- Chju trách nhirn tham mini chi do ni dung, hinh thüc trang trI san khu; trInh 
phuang an to chirc và kiêm tra tiên d thirc hin chuo'ng trinh ngh thut phitc v dêm L hi, 
các hot dng diên ra trong djp Lê hi du ljch Cüa Là. 

- PhOi hccp các dan vj lien quan chuân bj các an phâm tuyên truyên, quãng bá các 
diem den du ljch Cüa Là. Phôi hgp van phông UBND tinh, S VH và TT tham mini 
bài diên van khai mac L hi. 

- DOn dôc, kiêm tra vic thrc hin cüa các don vj, các ngành và kjp thñ tham 
mini biêu duang, khen thrnng các tO chirc, Ca nhân lam tOt nhim v11. 

2. Trung tam Van hóa -The thao và Truyên thông 
- Tiën hành lap dt pano, áp phIch, treo c To quOc và hixàng dn các ca quan, 

ban, ngành, UBND các phumg to chirc tot cOng tác tuyên truyên, quàng bá tio không 
khI sôi nOi huàng ye L hi; 

- PhOi hp vi cac s, ban, ngành cap tinh chuân bj các ni dung phiic vii L hi 
và to chüc các hot dng van hóa van ngh, cac giài the thao. 

- PhOi hçp vi UBND phithng Nghi Huong dê lam tot cOng tác tuyên truyên trilc 
quan ti khu vçrc to chrc L hi; cam c vui trên Quàng trung BInh Minh và triic 
duing BInh Minh, dung Nguyen Sinh Cung khu vrc gân Quàng trung. 

- Tham muu van bàn xin chü twang din l%rc Ngh An h trg may phát din phic 
viii dem tong duyt và dem 1 hi, dông thai bO trI an nghi cho can b din lirc Tinh ye 
diêu hành h thông may phát din. 

- PhOi hçp vói phàng Van hóa — ThOng tin thrc hin vic hçip dOng và dOn dOc 
kim tra chuang trInh ngh thut phic vii dêm L hi trinh lãnh do UBND Thj xâ darn 
bào tien d và chat lucing. PhOi hçp các ban, ngành lien quan lam tOt cOng tác don tiêp 
di biêu ye tham du l hôi. 

- Chuân bi tOt các dieu kiên dê phc vi,i 1 hi, bô tn 5 can b nü (trang phiic 
qun ao dài truyn thng) dé phic vii nurc, don tiep di biêu, 5 can b nam phic vi 
cOng tác tO chirc, 
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- Chun bj bàn gh& nuc uérng và các diu kin phic vii dêm L hi. B trI mi 
ben 10 dày bàn di biêu có trãi ga và 500 ghê (co bçc ga) vã 1.000 ghê nhira. To chüc 
sap xêp bàn ghê ph%lc vi L hi, bô tn thàm dO dê trài khu vrc dung len, xuông cüa 
dii biêu. (Cong tác chuân bj hoàn thành tmc 1 6h ngày 9/4/2022. 

- Bô tn 6 hoa tuoi dê bàn, boa tang các don vj tài trçi, chuân bj 150 côc uông 
ni.râc ph%lc viii dti biêu. 

- Chuân bj nm9c uông di biêu, tham muu ni dung biên hiu dai  biêu (ten di 
biêu Tinh và Thi xà). 

- To chirc dua tin, ghi hInh, xây dirng phóng sir phát thanh - truyên hlnh phát trên 
song dài PTTH tinh, các dja phuong trong và ngoài tinh dê tuyên truyên, quãng bá; 
phàn ánh nhttng hot dng du ljch trên dja bàn Thj xà. 

- Hçp dông thuê hang rào sat dê bào v khu vrc to chüc L hi. 
3. Phông Tài chInh - Ké hoich 
- Tham muu UBND thj xã bô trI nguôn kinh phi to chirc L hi và các hot dng 

theo kê hoch da phê duyt. 
- Kiêm tra, don dôc các don vj quyêt toán sau khi kêt thüc L hi. 
4. Van phông HOND - UBND 
- Phôi hçp Van phOng UBND tinh 1p danh sách di biêu, in giây mi trInh lãnh 

d?o UBND tinh, UBND thj xã k, viêt và gi.:ri giây mO'i dti biêu, len kê hotch don tiêp 
Dti biêu, kiêm tra, don dôc các phOng, ban thirc hin tot nhim vi1 dugc phân công; 
tong hçTp báo cáo tinh hInh triên khai thrc hin. 

- Tham muu thành 1p to phic vi l hi và phân Cong nhim vii cho các thành 
viên to phic vii. 

- Lien h vói các khách mi dê nãm duçc so luçmg khách ye dir l hi, chun bj 
tot cong tác don tiêp và dt các djch vi an nghi, sat vi so 1ung khách mdi. 

- Phôi hçp vód phOng Tài chInh - Kê hoch, phOng Van hóa - Thông tin, Trung 
tam Van hóa - The thao và Truyên thông dê 1p dir trü kinh phi phiic vii Cong tác to 
chi.rc L hi và tuân 1 du ljch. 

5. Phông Quãn 1 do thj 
- Chü tn phôi hçip vâi phuOng Nghi Huong dê quy hoch, bô trI các dja diem giü 

xe trong dêm L hi và các hott dng L hi. 
- Phôi hçip Cong an thj xã xay dimg phuong an phân luông giao thông dam báo 

an toàn, van minh. 
- Phôi hçTp các ngành chüc näng va UBND các phuing ra quân giãi tOa hành lang 

an toàn giao thông truOc ngày diên ra l hi dê dam bão duing thông, he thoáng. 
6. Cong an Thj xä 
- Phôi hçp Cong an tinh xây drng Kê hoich dam bào an ninh, trt tr an toàn xà 

hi phiic vii L hi và các hott dng din ra trong djp 1 hi. 
- Tham rnuu UBND thj xä phuong an dam bâo trtt tçr an toàn giao thOng, các khu vçrc 

xe ô to di biêu, dàc bit là phãn luOng giao thông trong djp to chirc L hi du ljch 2022. 
- Tham muu lam viéc vâi Cong an Tinh, Trung doàn cãnh sat co dng B cong 

an tang cung 1irc lu'çmg báo v dém L hi và tuân 1 du ljch Cira LO. 
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- Chü trI, phi hçp vói phông Quãn 1 do thj, UBND phumg Nghi Huang d 
trInh UBND thj xä phê duyt sci do khu vixc bO trI lê hi, các diem don, khu vçrc dê xe 
dii biêu, các bài gi'ri xe quanh khu vrc to chirc 1 hi. 

7. Thj di 
- Phôi hap Cong an Thi xã, các luc luçmg vu trang trén dja bàn xây dirng kê 

hoach dam bão an ninh trt tr, an toàn xà hi dê to chirc tOt các hot dng phiic vi lê 
hi du ljchnäm 2022 thành cong. 

- PhOi hap Cong an, Thi doàn và ngành VHTT on djnh to chirc, bâo v dai  biêu ye 
dir khai mc L hi và các hott dng van hoá, the thao theo Kê hoach  duçc phê duyt. 

8. Thj doàn 
- Chü trI diêu dng 50 doàn vien, thanh niên dung 18h ngày 9/4/2022 cO mt ti 

khu vrc tO chirc L hi dê don tiêp dui biêu. 
- Phôi hap vri Tinh doan, Trung tam Thanh thiêu nhi, Trung tam VHTT&TT dê 

to chiirc cac hott dng van hóa, lê hi am nhac, hi thi trong tuân 1 du ljch. 
- To chrc chiên djch Thanh niên tInh nguyen lam sch v sinh môi tnthng truc, 

trong và sau Lê hi. 
9. Phông Y té và Trung tam y tê Thi xã 
- Tham muu cOng tác phOng chông dich Covid-19, dam bâo Lê hi dugc to chirc 

an toàn, không dê djch bnh lay lan trong djp to chirc L hi. 
- Tham muu thirc hin tot phuang an dam bão cong tác y tê phic vi lê hi và các 

hoit dng trong tuân lê du ljch. 
10. Các tru'ô'ng: THPT Thi xã, THPT Cu'a Lô 2, Cao däng DLTM Ngh An 
Duâi sir chi dto cüa Thj doàn, diêu dng h9c sinh, sinh viên tham giaLê hi và 

các hot dng van hóa, van ngh, the diic the thao trong tuân lê du ljch. Phôi hap các 
dan vj lien quan sap xêp bàn ghê phiic vi va don tiêp di biêu. 

11. Chi nhánh Diên hrc Cira Lô 
- Co phuang an phOi hap don vj to chüc sr kin bô trI nguôn din dê thi cOng san 

khâu to chirc Lê hôi. 
- Co phuong an dam bào nguôn din on djnh, an toàn phiic vi1 dêm L hi. 
- Phôi hap vâi Trung tam Van hóa - The thao và Truyên thông lam vic vi Din 

lirc tinh xin h trY may phát din phiic v11 dêm tOng duyt chuang trInh và dêm iê hi. 
(Thai gian sü ding may t1r 17h ngày 08/4 den 23h ngày 9/4/2022. 

12. Ban quàn 1 do thj 
- Tiên hành kiêm tra, quãn l tot h thông den màu, den ngh thut ti các triic 

dumg chInh, khu trung tam, Quàng trung BInh Minh dam bao m quan do thj. 
- Kiêm tra, süa chüa h thông din chiêu sang do thj phçic vii näm du ljch 2022, 

dc bit là On dnh h thông nguôn din ti Quàng trung. 
- Quan l và 4n hành các cOng trInh ti Quâng tru0ng theo Quy chê dã ban hành. 
13. Phông TN- MT; Cong iy cô phãn MTDT vã DVDL 
Chi do và triên khai lam tot cong tác v sinh mOi trung, dc bit ti khu virc 

lam vien bäi tam, khu virc Quáng tru&ng, các tuyen dung trung tam thj xà. 
14. Trung tam Cüii h và PCTT thi xã: Diêu dng phuong tin và nhân lirc dé tiên 

hàrih trirc va tham gia cü'u h, dc bit tp trung cao d vào nhung ngày tO chirc Lê hi. 
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15. D ngh UBMTTQ và các t chile doãn the Thi xã: Trên Co sâ chrc näng 
nhim vi,i cüa mInh, barn sat ni dung Kê hoch cüa UBND thj xã chi do to chirc tot 
cong tác tuyên truyên và các hot dng phçic v11 L hi. 

16. Be nghj Hi LHPN chü trI phôi hçpvi Hi Nông dan, LBLB Thj xã và 
Chi hi Du ljch Thj xã: To chirc hi thi dâu bêp giöi trong các khách san, nhà hang 
trên dja bàn thj xà Cira Là. 

17. Các phông, ban, co' quan, tru'ô'ng h9cvà các co' s& lu'u trü, nhà hang. 
- Trang trI khuôn viên sach dp, chuân bj tot mi diêu kin phiic vii näm Du ljch 

2022 và len bang ron khâu hiêu, treo c To quôc, c vui ti co quan trong djp to chüc 
Lê hôi và tuân lê du lich Cüa Là theo Kê hoach UBND thi xã. 

- Diêu dông 1irc luçng tham gia phic vi L hi và tuân l du ljch theo Ké hoach. 
- TIch crc tham gia phong trào xà hi hóa dóng gop nguôn 1rc dê thj xã tO chtrc 

Lê hi và phic vii cong tác tuyên truyên, quãng bá du ljch thu hut du khãch. 
18. UBND các phu'ô'ng: 
- Tham gia day dü các hot dng do thj xã to chrc, lam tot cOng tác v sinh rnôi 

trueing tti khu virc dan cu, các khu vrc cOng cong dam bào xanh, sch, dçp. 
- To chirc tot cong tác tuyên truyên chuong trInh l hi và các hoat  dng djp l 

hi de nhân dan và du khách biêt tham du. 
- TO chrc các hoat  dng van hóa, van ngh, the dic, th thao hithng rng khai 

truo'ng Lê du ljch Cüa Là và chào müng ngày giãi phàng Mien Nam 30/4 và Quôc tê 
lao dng 01/5 ti các phumg. 

- Khão sat 1ira ch9n mt so nha hang, khách san, mt sO tuyên dung dê chinh 
trang, xây drng thành khu am thirc ti cac nhà hang, khách sn và tuyên dung. 

- Phung Nghi Hài xây dirng kê hoch và to chic tot i hi Câu Ngu và các hot 
dông van boa, van nghê, the thao, trà choi dan gian trong khuôn khô l hi Câu Ngu 

- Phuing Nghi Thüy tuyên truyên v.n dng nhân dan bô trI các gian hang trixng 
bay các san phâm OCOP phiic v1i khách tham quan mua sam. BO trI san khâu dê phiic 
v11 biêu diên chuong trInh ngh thut ye mien vi gim. 

- UBND phu'ng Nghi Huong phôi hgp vi các dcm vj lien quan lam tot cong tãc v 
sinh môi triRmg, quy hoch, quân 1 cac bâi gui xe tam, quân 1' gia các djch vti... 

Trên day là Kê hoach tO chüc tuân L hi khai truong du ljch 11am 2022; UBND 
thj xA yêu câu Thu trung các ban, ngành, don vj lien quan, Chü tjch UBND các 
phithng nghiêm tilc triên khai th1rc hin./.- 

No'! nhân: TM. Uc( BAN NHAN DAN 
- Sâ VHTT, Sà DL (bc); CHU TICH 
- TilT Thj ui', rF.HDND (bc); 
- Chñ tjch, PCT UBND Thj xà (bc); 
- Các ban, nganh, co quan, truông h9c (TTh); 
- Thành viên BTC (T/h); 
- UBND các phurng (TTh); 
- Lmi:VT,VH. 

Doãn Tin Dung 
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