
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIYA LO Dc 1p - Tu' do - Hinh phñc 

So: IKH - UBND CL'ca Lô, ngây tháng 8 näm 2022 

ICE HOACH 
KIch cu du ljch Cira Lô müa thp dim nãm 2022 

I. MJC IJICH, YEIJ CAU 
1. Muc dIch 
- Hithng 1rng chucing trInh kIch cu du ljch cüa TW, tinh dê tn diing cci hi, 

di phó vOi nhüng khó khàn thách; Thüc dy tang truâng khách du ljch ni dja và 
quc t v vOi Cüa Là müa thu, dông (ttr sau 1 Quc khánh 2-9 den tháng 12). 

- Gn kt phát trin du ljch vi phát trin thuang mai  djch v, kIch cu tiêu 
th hang hóa ni dja, dc bit là các hang hóa san xut trong tinh, thj xà; h trq các 
ngành thuo'ng mai  djch vi.i phát trin on djnh và tao  dà tang trithng du ljch ben vüng 
cho các nãm tip theo. 

- Cung cp các thông tin v san ph.m, dim dn du ljch Cüa Là müa thu dông, 
t9i dông dào du khách và ngui dan vi da dng các san phm, djch vi du ljch, sir 
kin, hoat  dng van hóa, th thao, thuang mai  uy tin, hp dn chit hxçmg trên dja bàn. 

2. Yêu cu 
- Cong tác tuyên truyn phâi thuè'ng xuyên, da dng, hp dan, có tr9ng tam; 

lien kt chtt chë vic tuyen truyn dim dn Cra Là müa thu, dOng vói các chucmg 
trInh quàng bá, xUc tin du ljch trong và ngoài tinh. 

- Kê hoach kIch câu du ljch müa thu dOng c.n phài barn sat thic tin din bin 
phát trin ngành du ljch, tip thi ding phân khüc và thj truäng vói cách thirc phü 
hçp, linh hoat, dtc bit là vi dàng khách trong nuóc. 

- K hoach  dtn duoc dông dào cá nhân, dan vj kinh doanh du ljch htthng üng 
và dang k thirc hin. V.n dng, kêu gçi xà hi boa cong tác tuyên truyên, quãng bá, 
giá trj các san phâm, dch viii du ljch d nâng cao trách nhim, nhan thirc cüa cac 
doanh nghip, các h kinh doanh du lch tron g vic thu hut khách. 

- Khão sat cii th các san phm dc trung các tour, tuyn, dim và các san 
phârn du ljch trên dja bàn thj xà d quàng bã va dua vào khai thác, phát trin du ljch 
và kêt nôi phát triên du flch.  Xây dçrng chat lugng, thuang hiu du ljch müa thu, dông 
cüa Cua Là. 

ii. DANH GIA VA DL BAO TINH HtNH DU L!CH. 
1. Dãnh giá kt qua du ljch 8 tháng du näm 2022. 
Närn 2022 Thj xã dä tp trong lam tt cOng tác cong tác phàng, cMng djch 

CoVid — 19; dy manh  cong tác cOng tác thông tin truyên thông, tuyên truyên, 
quàng bá du ljch; tp trung ngucn 1rc d du tu nâng cp Ca sä ha thng, cong tác 
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chinh trang do thj; cong tác chu.n bj cho näm du ljch và khai truong 1 hi du ljch 
nàm 2022 dâ ducc t chüc sm hon so vói mçi näm, sau khai mac  l hi, diên ra 
chui các hott &ng van hóa, van ngh, th diic th thao d thu hut khách du ljch. 
Dtc bit trong tháng 7/2022 dà din ra các l hi 1n du tiên duçic t chüc tui Cira 
Là: L hi Cu siêu, thp nn tn an các anh hUng, liêt s', L hôi Khinh khI c.u, L 
hi Hoa dang dugc nhân dan và du khách hu&ng Ung và dánh giá cao. Cong tác an 
ninh trt t1r, an toàn giao thông, an toàn tm bin duçc dam bào cho du khách v 
tham dir khai mac  l hi và th chUc cac hoat dng trong tutn 1 hi, tao  cho du 
khách thic sir an tam khi v vth CUa Là. Kt qua tng 1ung khách du ljch 8 tháng 
du nãm uóc dat 2,586 triu luot khách, dat  166 % k hoach,  trong do khách luu 
trU 800 ngàn lut, dat  155% k hoach. Doanh thu tU các hoat dng djch v, du ljch 
dat 2.6 10 t' dng, dat  171% k hoach. 

2. Dir báo tlnh hInh thôi gian tO'i: 
Sang mUa Thu - DOng, thOi tit chuyn giao ânh hu&ng mua, bào, gió mUa 

dOng bc, giá ret không thun igi cho du ljch tm bin, Thj xã tp trung t chUc các 
hoat dông van hóa, th thao, hôi nghi, hi thào, tng kt d thu hut khách du 1ch, 
chU yu là khách ni tinh; ngoài ra thu hUt them khách ngoi tinh di 1 các din, chUa 
vào dip cuM näm 2022 và du nàm 2023. Dix kin trong mUa Thu — Dông, CUa Là 
dOn khoàng 150.000 hxgt ngu?i, trong do khách lixu trU khoãng 23.000 luçit ngithi, 
doanh thu trên 200 t dng. 

III. CAC HOT DQNG TRQNG TAM 
1. Hi thi cm trai Va hi thi ting hat Hoa Phirçrng dO: Dir kiên to chUc 

vào cui tháng 8 và du tháng 9/2 022 (Ban Thu'àng vy Thj doàn chi tn phó'i hQp vâi 
các phông, ban, ngành Thj xã và UBND các phw&ng tharn miiii tá chtc thy'c hiçn) 

2. Giãi dua xe thip phong trào m& rng tranh CUp "Hoa cUc biên": Di,r 
kiên to chUc và giUa tháng 9/2022 (Phông Van hóa — Thông tin chi tn phô'i hQp vol 

cácphOng, ban, ngành Thi xa và các cáu lgc b5 xe dgp, mO tO thea  thao tham mu'u 
ch&c thu'c hiên) 

3. L hi Halloween: Dir kin t chUc vào cui tháng 10/2022 (Trung tam 
Van hóa TT & TT chi tn pho'i hQp vOl các ban, ngành Thj xa và UBND các phu'àng 
tham mui td chi'rc thwc hiên) 

4. To chUc các giãi thi du th thao quy mô toàn quc, cp Tinh và Thi xã 
tir tháng 9 - tháng 12/2022 (Bong chuyn bâi bin toàn quc dir kin trong tháng 
10/2022) (Sà Van hóa & They  thao chz trIphO'i hQp vOl UBND Thjxâ) 

5. Chuong trInh ngh thut "Ye mien VI Gim": tU tháng 9 - tháng 12/2022 
(Trung tOrn VOn hóa TT & TT chz tn phi hQp vOl Trung tOrn ngh thuat  truyn thing 
tinh Ngh An tham rnwu to chO'c thy'c hiçn) 
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6. L hi am nhic chão 11am mri 2023 (dir kin vào dém 31/12/2022) (P hông 
Van hóa TT chi trI phi hQp vài Trung tam VHTT & TT, các phông, ban, ngành Thj 
xä và UBND các phwàng tham mitu t chz,c thy'c hin,) 

IV. NQI DUNG THIXC HIN 
1. Dôi vó'i cap üy, chInh quyên các cap 
- Tip tuc dy manh cong tác thông tin tuyên truyên, quãng bá sâu rng trên 

các phuang tin thông tin di chüng nhu Dài truyn hInh, các trang báo....; xây drng 
phóng sir tmyn hInh tuyên truyn, tang thñ 1ung, tn suit phát song trên Dài truyên 
hInh Trung uang, Ngh An và các tinh ban, däng tin bài trên website Tng ciic Du 
ljch du ljch, Báo Ngh An, Trang truyn hInh Cüa Là; Tang cung kt n6i và cp 
nhât kjp thii hoat dông du ljch Cüa Là vào các trang website, trên tiktok d quáng 
bá rng rãi cho du khách trong và ngoài nuâc. 

- Tuyên truyn, nâng cao cht luçing djch vii du ljch d dáp irng nhu cu ngày 
càng cao cUa du khách; cung cp thông tin cho ngui dan, du khách và các t chUc 
doanh nghip v th mtnh cUa du ljch CUa Là nhu: bai bin dp, an toàn; nguñ dan 
than thin, mn khách, m thirc phong phU, d.c sic, giá Ca n dnh. 

- Lam vic vi các B, ban, ngành Trung uang, các S, ban, ngành cp tinh th 
chUc các hot dng van hóa, van ngh, th dic th thao trén da bàn Thj xã CUa Là. 

- T chUc, kêu gçi các doanh nghip cUng tham gia, truyên thông rng râi trên 
Ca nrnc d to hiu Ung trong du 1u.n. Tuyên truyên v vic xây drng môi trung 
du lich CUa Là an toàn, than thin, mn khách. 

- Phát dng chin djch quàng bá tti ch di vài khách trong nuic và quôc tê 
dâ dn thj xà, nâng cao nhtn thUc cUa cong ding dan cu dja phuong v K hoach 
humg Ung Chucing trInh kIch cu du ljch mUa thu, dông. 

- Lien kt vâi CáC Cong ty 1U hành, t chUc các tour du ljch dn các dim di 
tIch lich sU, van hóa, lang ngh, dim du ljch trên dja bàn thj xã CUa Là vâi các 
huyn, 'rUng phi cn nhu Qué Bác, Dão chê Thanh Chucng, Khu du ljch Mung 
Thanh Safari Land Din Châu, rUng Quc gia PU Mit... Chinh trang, nâng cp các 
dim dn du ljch van hóa tam linh, môt s dim check in, lam noi tham quan, chip 
ành luu nim cho du khách d tang cuà'ng quàng bá hInh ânh du 1ch CUa Là nhu: 
Quàng tmng va lam viên Quãng tnrmg BInh Minh; khu virc CAu CUa Hi; Dáo 
Lan Châu... nhm thu hUt khách du khách vào mUa thu dông. Tp trung xây drng 
các san phm ti cac lang ngh Nghi ThUy, Nghi Hái, nang cao cht 1ung san phm 
OCOP nhu: Nuóc m.m, cá thu nmcng, torn nOn, cá khO, mm torn, phic vii nhu cu 
mua sm cUa du khách. 

- Thông qua các hoat dông xUc tin, quãng bá du ljch trong nuc (Hi chg Du 
ljch quc t VITM Ha Ni, Hi chçi ITE TP H ChI Minh...); các doàn khão sat gm 
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các hang lü hành, báo chI dn khão sat xây dirng san phm du 1ch müa thu dông 
hang näm cüa Th xâ. 

- Chi do t chirc t& các hot dng nhu: L hi am nhtc, biu din ngh thut, 
giao luu vâi các dcm vi kinh doanh lü hành, các giãi thi d.0 TDTT, sinh hoit CLB 
tho', nhc, van hóa tam linh.. .d tuyên truyn, quâng bá các giá trj van hóa và các san 
phrn du ljch Cüa Là, gii thiu các dim dn du ljch Cüa Là duçc t chi'rc tir sau 1 
Quc khánh 2/9 dn giüa tháng 12 hang näm.. 

2. Dôi vó'i các Doanh nghip, khách sin, nhà hang. 
- Bt du müa thp dim tü tháng 9, các khách san, nhà hang cong b cOng 

khai cac gói khuyn mai v giá, cht lucmg phiic vi, thông tin rng rai qua kênh 
truyn hInh, báo chI trung ilo'ng va dja phuong, qua các tn phm, website, các trang 
ming xa hi (facebook, zalo...) cüa các dan vj du ljch. 

- Nâng cao cht krçng phic vii, t chirc ban phOng dng giá theo trng 1oti 
hang sao, xay dirng nhüng müc giá u'u dâi nht djnh và cam kt v cht lugng djch 
v1 tuang ximg. Khu du ljch khách sn giãm giá phông, uu dài v giá an ung. 

- K& mM vi cac co quan ban, nghành, doàn th Trung ucmg, các ca quan trên 
dja bàn tinh Ngh An và cac tinh lan cn d t chirc các hot dng, hi nghj, hi thào, 
so', thng kt cui nàm tti thj xà Ci'ra Là. 

- Tfu dãi v giá phàng tang kern phiu an ung cho khách dà km trü 3 ln ti 
dan v, giãm giá cho khách lé dt phOng tii Chü nht dn thu 5 hang tun 

- Các doanh nghip có lçii th v vj trI di lti thun tin, không gian rng, có 
phông hpp va sânh tic 1n giãm giá, khuyn mãi các gói du !jch MICE và tic cuó'i, 
hi nghj, hi thào, lien hoan, tang kt cu6i nãm kt hçip vfii du ljch nghi dir&ng bin 
d kéo dài thai gian du ljch v müa dông. 

- Dam bâo v sinh mOi truO'ng, v sinh an toàn thirc ph.m; dam bão tht cã các 
khu vrc trong ca s luu trü, nhà hang luôn stch se, thirc phm ch bin phic vi 
khách an toàn. TIch circ tham gia các chuang trInh xã hi hóa chinh trang dO thi, xüc 
tin, quàng bá du ljch. Các t chirc, cá nhân kinh doanh du ljch tIch circ chung tay 
cUng thj xà d thirc hin các chuong trInh quãng bá, xüc tin du lich, thu hut khách 
v vi Ci~a Là trong mUa thp dim. 

V. PHAN CONG TO CHC THC HIN 
1. Phông Van hóa và Thông tin Thj xä 
- Tham muu UBN D thi xã ban hành và trin khai thuc hiên k hoach kIch cu 

du ljch Cua Là mña thu, dông. Tham muu các ni dung, hInh thüc, chuang trInh 
quàng bá vri các dan vj lien quan dam bão hiu qua, có suc lan tOa. 

- Phi hop vOi các S, ban, ngành, cãc doanh nghip itt hành, các th chuc dan 
vi kirth doanh du lich trên dia bàn thi xa d trin khai k kt các ni dung kIch cu 
du ljch mUa thu, dOng hang nam. 
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- Phi hap vOi cáo phOng, ban, ngãnh TM xä, Tinh doàn và TM doàn d xây 
drng các chuang trInh L hôi am nhac, Hôi thi c.m tri, các sr kin van h6a, the 
thao nh&m kIch cu du ljch müa thu dông. 

- Don dOc kiêm tra viec triên khai thirc hin tii các Ca quan, don vi,  tham muu 
dánh giá va biêu duang va dê nghj khen thung các don vj, cá nhân có thành tIch 
xuât são trong hot dng du ljch. 

2. Phông Quãn 1 do thj thj xã: PhM hcip cáo don vj lien quan tham muu 
UBND Th xã quy hoch, b trI dja dim d t chüc các hot dng, sçr kin. 

3. Phông Tài nguyen - Môi tru'ô'ng thi xä: Tham muu chi do Cong ty Môi 
trithng, UBND cáo phuàng dam bào cong tác v sinh môi truô'ng trên khu lam vién, 
bãi tm cáo triic dumg va khu vrc t chüc các hot dng 1 hi. 

4. Phong Kinh t thj xä: PhM hçip vâi UBND cáo phuing d bô trI các gian 
hang, san phm hâi san cüa dja phucrng nhu: Mirc khO, torn nOn, cá khô, tép khô, cá 
thu nuàng và cac san phm nrnc mm, mm torn Co thuong hiu cüa Ci:ra Là khi co 
các doàn khách dn tham quan mua sm và trung bay, gii thiu san phm ti cáo 
hi nghj, cáo khách san, nhà nghi khi có yêu cu. Phi hçp các dan vj lien quan tang 
cung cong tác kim tra cht luçmg, ngun gc cáo san phm phic vii du ljch. 

5. Phông Tài chInh - K ho,ch thj xã: 
- Tham muu UBND Thj xã b trI ngun kinh phi phic vii cho cOng tao tuyên 

truyn, t chüc các hot dng kIch cu du ljch müa thu dông. 
- PhM hcp cáo dan v lien quan kim tra cOng tao quãn l giá Ca trong thai gian 

kIch cu du lich rnüa thu dong, tránh tInh trng ctnh tranh không lành mtnh. Xi:r l 
nghiêrn các tmèng hçip vi phtm theo quy djnh. 

6. Phông Y t thj xã: Tharn muu cOng tác tiêm chüng phông chng djch 
Covid-19 và các bin pháp phàng chng djch bnh trong hot dng du ljch. Tang 
cung cOng tao kim tra, giám sat dam bâo v sinh an toân thirc phrn tai  các cà s 
nhà hang, khách sn cáo chç hái san và cáo dim ban d phiic vi du khách. Phi hcip 
doàn kirn tra lien ngành Tinh, TM xã kjp thi xü l nghiêm các trung hcip vi phtrn 
cáo quy djnh v v sinh ATTP. 

7. Trung tam VH-TT &TT thj xa 
- Trin khai và huàng dn ca s lam t& cong tác tuyen truyn, tharn muu nâng 

cp trang web du ljch Ctra LO, trong do dành nhiu thà'i luçrng cho quàng bá du ljch 
müa thu dông hang näm. 

- Chu.n bj ni dung giâi thiu trong các tin bài, clip và in n tp gp tuyen 
truyn v k hoch kIch cu du ljch müa thu dOng phát cho cáo khách san, nhà nghi 
d tuyên truyn cho du khách. 

- Chun bj ni dung, kinh phi d th chüc các hot dng quãng bá, truyên truyên, 
t chüc các hott dng l hi, sir kin din ra trong müa du ljch thu dOng. 
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- PMi hçp vi phông Tài chInh - K hoch, các ban, ngành lien quan d 1p d 
trü kinh phi thrc hiên. Kt ni vâi các nhà tài trq d thng nMt chuang trInh, ni dung, 
k hoach tài tra cho các hoat dông kIch cu du ljch müa thp dim hang nàm. 

8. Cong an thj xã: Xây drng k hoch dam bào an ninh trt tir, an toàn giao 
thông phc vçi các hoit dng 1 hi, các chumg trInh sir kin din ra trên dja bàn. 

9. Be nghj MTTQ và cãc doàn the thj xã: 
- Tuyên tmyn van dng doàn viên, hi viên tham gia tIch circ Kê hoich, 

chucng trInh quãng bá kich cu du lch müa thu dông hang näm cüa Thj xà vâi 
phuang châm "mi doàn viên, hôi viên là mt tuyên truyn viên du ljch". 

- Thj doàn ph& hçip vi Tinh doàn, các dan vj lien quan tang cu&ng cong tác 
tuyên truyn trong doàn viên v k hoch kIch cu du ljch và phôi hçip xây drng, t 
chirc t& các hot dông, L hi din ra trong mUa thu dông trên dja bàn Thj xâ. 

10. Các khách san, nhà hang: 
Tham gia k kt cac chuong trinh lien kt, khuyên mãi, uu dãi v giá, kt hç'p 

tang chat luçing djch vii d kIch cu, thu hut khách du ljch müa thu dông theo k 
hotch cüa Th xâ. PMi hçip h trçl kinh phi cho các chuong trInh, tuyên tmyn quàng 
bá kê hoch kIch ctu du lich cüa Thi xà. 

11. Chi hi du ljch thj xã: Phi hçip các dan vj lien quan, tuyên truyn vn 
dng các ca s luu trü, các doanh nghip tham gia tIch c1rc trong vic nâng cao cht 
lugng djch VIi, k cam kêt xây dçrng các chuang trInh quàng bá, bàn hang dng giá 
trong müa thâp diem, thirc hin nghiêm các ni dung K hoch kIch cu du ljch müa 
thu dông cüa Thj xà. 

12. UBND các phu'o'ng: Xây dçrng k hoich ci th v kIch cu du lch mUa 
thâp diem ti các phung; chü dng lam tot cOng tác tuyên truyn vtn dng nhân 
dan, kêt nôi vi các lang nghê, CáC ca s san xut, kinh doanh thirc phm, hái san... 
dê tao ra nhüng san phâm d.c thing cho du ljch Ci:ra Lô kIch thIch nhu câu mua sam, 
nghi duôTlg müa thp dim trên dja bàn Thj xà. 

Trên dày là Ké hoch kIch cu du ljch müa thp dim nàm 2022; UBND thj 
xà yêu câu Thu tmng các phông ban, don vj, Chü tch UBND các phu&ng t chCrc 
trin khai thuc  hiên.I.

,,,/ 
 

No'i nhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Sà Du ljch, So VH&TT (p/li); 
- Trung tam XTDYT'M&DL (p/h); 
- U Thj u, TT.HDND (b/c) 
- Chü tjch, các PCT UBND Thj xä; 
- Ban tuyên giáo thj ui'; 
- Các ban, nganh, co quan; 
- UBND các phuOng; 
- Lt.ru:VT, 
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