
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIA LO 

S: /KH-UBND Ct'ra Lô, ngày tháng 02 nãm 2022 

KE HOACH 
Tuyên truyên quãng ha các hoit dng du 11ch Qua Lô 2022 

Thrc hin Kê hoch s 08/KH-UBND ngày 17/01/2022 ye vic triên khai 

thirc hin K hoch s 820 /KH-UBND ngày 30/12/202 1 cüa UBND tinh Ngh An 

v t chüc các hot dng du 1ch Cira Là nàrn 2022. UBND thj xà Cira Lô xây dirng 

k hoch tuyên truyn quâng bá các hott dng du 1ich Cira Là 2022 nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
- Xây drng, tuyên truyn các hott dng du 1ich Cira Là nàm 2022 nhàm cung 

cp các thông tin v thai gian, nôi dung t chUc các sir kin các hott dng du ljch 

Cira Là, giüp du khách và nguii dan d dang tip can vó'i nhting dja dim, san 

phm, dch vi du ljch uy tin trén dja bàn. 
- Nâng cao nhn thi'rc cüa ngu'à'i dan v van hóa i.irng xi:r, môi trumg du 1ch 

van minh, an toàn, than thiên, nhm quãng bá hInh ánh dim dn cüa Ct'ra Là ti du 

khách trong và ngoài nuc. 

2. Yêu câu 
- Các dan vi lien quan tp trung tuyên truyn, quáng bá các hott dng näm 

du ljch Ci'ra Là 2022 trên tt cà cac phu'ong tin thông tin dti chüng, mng xà hi 

nhu: Xây dçrng các chuong trinh phát thanh, däng tâi trên Wetsite; Gtri dàng phát 

trên Dài phát thanh-truyn hmnh Ngh An, báo Ngh An và các Báo, Dài khac; Däng 

tâi len mng xä hi 
- Tuyên truyên thung xuyên, lien tic, sâu rng, có tr9ng tarn, tr9ng dirn; 

lien kt cht ch viêc tuyên truyn dim dn Cü'a Là vái các chuang trInh quàng bá, 

xüc tin du ljch cüa tinh Ngh An. 
- Huy dng mci ngun 1irc, kêu gçi xä hi hóa cong tác xây drng, tuyên truyn, 

quãng bá du ljch d nâng cao trách nhim, nhn thirc cüa các doanh nghip, các h 

kinh doanh du ljch trong vic thu hiit khách. 
- Thirc hin k hoch hiu qua, cht lu9'ng, có 1 trInh ci th phi hçp vci 

nhu cu phát trin du ljch. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap — Tir do — Hnh phñc 
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II. NQI DUNG THUC HIEN 

THANG NQI DUNG 

1/2022 

To chCrc tuyên truyn v L khai mc Dti hi TDTT thj xà ln thu 7-2021; Hoàn 
thiên va dua vao sü diing các trang rnng xä hi mâi (facebook, youtube, Fanpage, 
zalo...) dê tang hiu qua tuyên truyên näm du ljch 2022; Cong tác chinh trang do 
thj don Têt Nguyen Dan 2022 

2/2022 

To chirc tuyen truyén có hiu qua chat lugng các hott dng Mrng Dãng, Mrng 
Xuân, truóc, trong và sau Têt Nguyen Dan Nhâm Dan; Triên khai tuyên truyên các 
nhim vi du ljch 2022; Tuyên truyên ye cong tác vn dng xà hi hóa chinh trang 
do thj, xay drng các diem den du ljch 2022. 

3/2022 

- To chirc tuyên truyên 'e vic san sang don müa du ljch mói các cc sâ du lch, 
các dja phucmg trong diêukin thIch irng vOl cong tác phOng chông djch 
- To chirc tuyên truyên ye vic hoàn thin các cOng trInh chinh trang dO thj don 
müadu1jch2022 

4/2022 

- TO chtrc tuyén truyên ye các ni dung tri.rOc, trong và sau Lê hi du lich 2022; 
T,p trung vao các hoat dng to chirc Lê hi, các hoat  dng don khách du ljch trong 
diêu kiên dich bénh, Phan anh ye chat luong dich vu, Cac hoat dOng ho tro cua 
chInh quyên các cap, cong tác ciru h, v sinh mOi truäng, an toàn thiic phâm, 
côn the cung cap nuOc sach 
- To chirc tuyên truyén, phàn anh, quáng bá ye các diem den, cac diem check in 
mOi trén da bàn 

5/2022 

- To chüc tuyên truyên các diem den xung quanh Cüa Là, dc bit là qué hu'ong 
Chü tjch Ho ChI Minh gan vOl ngày sinh nht Bác: 19/5 
- To chüc tiêp tçic tuyên truyên dam net ye các hoat  dng don khách du ljch; Y 
kiên cüa du khách ye các hoat  dng du ljch 2022 0 Cira Là; Tuyên truyên ye thai 

thuc cüa các co sO du ljch trong vic don khách du ljch 2022 

6/2022 
To chuc tuyên truyên, phãn ánh ye nhüng kêt qua buOc dâu cUa rnüa du ljch 2022; 
COng the an ninh trt tir, an toàn giao thông; Các mô hlnh, diên hInh trong vic 
triên khai nhim vi du ljch 2022 

7/2022 
Tiép tic tuyên truyên, phàn ánh ye nhtthg kêt qua cüa müa du ljch 2022; Các mô 
hlnh, diên hInh trong vic trién khai nhim vi du ljch 2022; Phàn ánh nhüng bat 
cp (nêu có) trong vic triên khai nhim vi du ljch 2022 

8/2022 
TO chuc tuyên truyên, phàn ánh ye nhüng no 1rc cüa các ngành, các cap, các to 
chüc, Ca nhân trong cong tác phic vij nhim vi du ljch nhu: Cong tác y tê, cOng 
tác cuu ho cuu nan, an ninh trt tu 

9/2022 To chuc tuyén truyên ye ket qua du ljch 9 tháng dâu näm 

10/2022 
Tuyên truyen ye nhng thành cOng, han  chê nhim vii du ljch 2022; Cong tác tng 
ket du ljch 2022; Hoat dng châm và trao giâi báo chI viét ye du ljch các näm 
2021-2022 

11/2022 Tuyén truyn v cac hoat dng bao v môi tru'Yng bin; Bãi tm trong müa thp 
diem 

12/2022 
Tuyên truyên ye cOng tác chun bj don Têt dung ljch 2023, don näm mOi gn vOi 
các hoat  dng djch vi 0 Cüa Là trong mia thâp diem; Cong tác chuân bj cho müa 
du lich mOi 2023 





III. TO CHU'C THIC HIN 
1. Phông Van hóa và Thông tin thj xã 
- Tham mu'u UBND th xã trin khai các hoit dng xây dmg kê hoch, chiên 

1ucc tuyên truyn, quàng bá các hot dng du ljch dung k hoch d ra. 
- Chü trI kt ni UBND tinh và các s, ban, ngành các tua du ljch dê triên 

khai các ni dung xây dirng, tuyên truyn, quàng bá các hot dng du ljch 2022. 
- Chi dio tuyên truyn trçrc quan sâu rng tio không khI sôi nôi trên dja bn thi xa. 
- Tham muu các ni dung, hInh thirc quàng bá nhu: tp gap, man hInh Led, 

trang web, tài lieu.. .dám bão hiu qua, có sirc lan tôa. 
- Kêt nôi vâi các nha tài tr d thông nht chixang trInh, ni dung, kê hoch tài 

trçY cho quâng bá näm du lch Cira Lô 2022. 
2. Phông Tài chInh - Kê hoich thi xã: Tham mini UBND thj xã bô trI 

ngun kinh phi phiic vi1 xây dirng, tuyën tuyn quãng bá diem den du 1ch Cira Là. 
3. Trung tam VH-TT &TT thj xã 
- Trin khai và hrn9ng dn Ca s& lam t& cong tác tuyên truyên. Dtc bit là chuân 

bj ni dung giói thiu các hott dng, soin tháo và in các tp gp tuyên truyn hot dng 
näm du ljch d tuyên tmyn cho du khách. 

- Rà soát trang trI trrc quan dê sira chtia, bô sung, thay mâi các cim pa nO, áp 
phIch, cè hoa tii các triic du?mg trung tam. 

- Bô tn can b có chuyên môn, nghip vii, tang cithng nhân sx, trang thiêt bj cho 
To Tix van h trg thông tin du ljch dê thrc hin các ni dung nêu trong kê hotch. 

- Chun b cac ni dung và kinh phi d xây dirng,quãng bá, truyên truyn. 
- Xây drng k hoich chi tit ni dung tin bài, phóng sr d lam tu 1iu phiic 

vi Cong tác tuyên truyn quàng bá các hott dng nãm du ljch 2022. 
- Trin khai và tham mini nâng cp trang web site du flch Cira Là, trong do 

dành nhiu dung 1uçmg cho quáng bá du 1ch. 
- Xây dçrng clip giói thiu các diem dn du 1ch Cira Lô và các vüng phii can. 
4. D nghj Ban Tuyên giáo, Ban Dan vn, MTTQ và các doãn the thj xä: 
Trén co s chirc nãng nhim vi tuyên truyên 4n dng can b, dâng viên, 

doàn viên, hi viên và nhân dan, các doanh nghip tham gia tIch c1rc dóng gop, h 
tro, xã hi hóa d thirc hin chuang trInh quàng bá các hoat  dng nàm du ljch 2022 
vi phuang châm "mi doàn viên, hi viên là mt tuyên truyên viên du ljch". 

5. Chi hi du llch  thj x: Tuyên truyn vn dng các ca s luu tru, cac doanh 
nghip tham gia tich circ trong vic xay dçmg, tuyên truyn, quãng bá các diem dn, san 
phâm hott dng cüa du ljch cüa th xà nàm 2022. 

6. UBND các phtrrng: 
- Xây dmg k hoch tuyên truyn các hot dng näm du lch th xà 2022. 
- Chi do tuyên truyên trrc quan sâu rng các hot dng du ljch nàm 2022 

to không khi sOi nôi trên da bàn phuing. 
- Tuyên truyn 4n dng can b, dâng viên và nhân dan, các doanh nghip 

phuimg tham gia tIch c1rc dóng gop, h tr, xà hi hóa d thirc hin tot cong tác 
tuyen truyn quáng bá các hot dng näm du ljch 2022. 



Noinhân: 
- Nhis trên; 
- TI' Thj üy; TT HDND thj x; (b/c) 
- ChCi tjch, các PCT UBND thi xã; 
- Luu VT,VH. 
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Trên day là K hooch tuyên truyn quâng bá các hot dng du ljch Cüa Là 
2022; UBNID Thi xà yeu cu Thu tnrô'ng các phOng ban, dan vj lien quan, Chü tch 
UBND các phu?mg t chüc trin khai thirc hin./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phüc 
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