
UYBAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TEIIXACUALO Dc 1p - Tu' do - Hanh phñc 

S& iKH - UBND Ci'ta Ló, ngày tháng 9 nàm 2022 

KE HOACH 
Tong kêt hoat dng du 1!ch  Du  Itch  Cfra Là näm 2022, 

Trin khai nhiêm vu du lich näm 2023 

I. MVC  IJCH, YEU CAU 
- Dánh giá cong tác chi dio, quãn 1 cña các phông, ban, Co quan cp thj và UBNID 

các phuâng trong vic trin khai thirc hin K hotch t chi'rc các hott dng du ljch näm 

2022. Phán ánh nhüng tn ti, khó khän, kiên nghj dê xut cña cãc ngành chüc näng, Co 

si luu trii, các t chirc, cá nhân tham gia hot dng du ljch d länh dto th xã xem xét 
tháo gO và có bin pháp xi:r 1; 

- Dnh huóng nhim v1i phát trin du ljch thj xä nàm 2023, gop phn thxc hin 

thtng igi Nghj quyt dii hi Dãng b thj xã lAn thir VI (nhim k' 2020-2025) dê ra; 

- Thông qua Hi nghj d trao giái thung các tác phArn dit giãi tti cuc thi Báo chI 

tuyên truyn du ljch Cira Lô; các tác phAm dt giái cuc thi sang tác ca khüc viêt ye Cira 

Lô; dông thii tuyên truyn quãng bá hInh ánh, tim näng Du ljch Ngh An nói chung và 

Du lich Cira Lô nói riêng tâi du khách trong và ngoài nuc nhAm thng buâc thirc hin 

miic tiêu phát trin du ljch bn vüng. 

- T chirc tang kt hot dng du ljch nãm 2022 ducic thçrc hin dông b tili thj xä 

dn phumg. VI vy yêu cAu cac don v lien quan, UBND các phi.thng chuAn bj ni dung 

và các diu kin t chirc Hi nghj thng kt dam bão thit thirc, hiêu qua. 

II. QUY MO, THOTI GIAN, DA DIEM VA THANH PHAN 
1.Câp phiràng 
- T chirc tng kt hot dông du ljch 2022, trin khai nhim viii du ljch näm 2023 

hoàn thành tmrc ngày 20/11/2022. 

- Dja dim, thành phân do các phumg chü tn (Dang k ljch tong kêt vâi Phông 

Van hóa - Thông tin d tham muu Lânh do th xä tham dir chi do). 

2.Cãp Thj xã 
* Qty mô: Tng kt hot dng du ljch nãm 2022 do UBND Thj xã Cira Lô chü trI tO chüc. 
* Thàigian: Dir kin tü ngãy: 10-15/11/2022. 
* Thànhpliân m'li 
* C4v tinh 
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- Dai diên lành dao UBND Tinh; 

- Dti din lãnh dio Ban Tuyên giáo Tinh iiy; 
- Dai diên Lãnh dao  Van phàng UBND tinh; Si Du ljch và di din các phông 

chuyên môn, Trung tam Xüc tin Dètu tu - Thuang mti và Du ljch. 

- Dti din Lành do các s: Van hóa - Th thao, Thông tin - Truyên thông, Khoa 

h9c và Cong ngh, COng Thuo'ng, COng an, Tinh doan, Tài chInh, Tài nguyen - MOi 
trithng, Y té. 

- Di din Lanh do dài PTTH Ngh An và phOng viên, Báo Ngh An. 
- Hi nhà báo Ngh An. 

- Di din các cOng ty lü hành trên dja bàn tinh Ngh An. 

- Dai din các dan vi tài tro. 
* Thixã 

- Thuing trirc Thj üy, HDND, Chü tich, các Phó chü tjch HDND - UBND Thi xà, 

Chü tjch UBMTTQ; Di din các ban xây dxng dàng, phOng, ban, nganh, doàn th, Ca 

quan cp thj lien quan, Chi hi du ljch, lãnh do các tri.r?mg Dti h9c, Cao däng, THPT và 

di din mt s doanh nghip tham gia hot dng du ljch trên dja bàn Thj xã. 

- Các thành viên Ban chi dao du lich nàm 2022. 

- Dai diên länh dio môt s co s luu trü du ljch trên dja bàn. 

- Các tác giá có tác phm dt giãi cuc thi báo chI tuyên truyên du ljch Cira Là va 

các tác giá có tác phm dt giãi cuc thi sang tác ca khüc vit v Cira Là. 
* Phu'&ng: BI thu, Phó BI thu Dãng ñy, Chü tjch HDND — UBND — UBMTTQ, 

các Phó chü tich HDND - UBND, Tnthng cOng an và Di trtr&ng di an ninh du ljch. 

- Các tap th, cá nhân có nhiu thành tIch xut sc trong cOng tác chi do quàn l 

và các h kinh doanh du ljch tiêu biu trên dja bàn. 

III. CHIXUNG TRINH VA CHU TRI HQI NGH! 
1. Chiro'ng trinh 
- Van Ngh chào mrng; 

- Tuyên b 1 do giâi thiu di biu và chü tn hi nghj; 

- Báo cáo Tng kt hot dng du ljch nàm 2022, Nhiém vu näm 2023 (xem video 

kt qua hot dng du ljch 2022) 
- Tham lun cüa các Dti biu tham dir Hi nghj; 

- Phát biu cüa Lãnh do Tinh, lânh dto các Sâ, ngành cp Tinh; 

- Phát biêu cüa Thumg trrc Thj üy; 

- Cong b danh sách và trao thu&ng cho các tác phm báo chI dtt giâi. 
- COng b danh sách và trao thuâng cho các tác phm dt giài cuc thi sang tác ca 

khüc vi& v Cüa Là. 
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- Cong b Quyt djnh khen thung cho các tp th& Ca nhân có thành tIch xut sc 
trong näm Du ljch 2022; các don vj tài trç' duçic UBND Tinh khen thung; 

- Trao Thrnrng; 

- Be mc Hi nghj. 

2. Chü trl Hi ngh: Lânh do UBND thj x Cira Là. 
IV. THAM LUIN TA! HO! NGH 
1. Thoi gian tham Iun: Dir kin 90 phüt 
2. Phân cong tham 1un: 7- 9 tham 1un, mi tham 1un 5 - 7 phiit: 

- Cong an thj xã: Cong tác dam bão ANTT, quãn 1 xe din, rnô to nuâc trong näm 

du ljch 2022, nhiêm vi1 giâi pháp 2023. 

- PhOng Quân ! do th: Cong tác chinh trang do thj phic vii du ljch nãm 2022, 

nhüng khO khãn, nhim vii và giái pháp nãm 2023. 

- Di Quãn 1 trt tir dO thj: Vic quân 1 chü tru0ng 5 khOng trong hott dng du 

ljch, nhtrng khó khän, nhim vii và giái pháp näm 2023. 

- Phàng Tài nguyen — Môi trtrrng: Cong tác quán 1 v sinh môi tru&ng du ljch 

2022, nhim vii giái pháp 2023, 

- Khách sn Summer: Các giâi pháp nâng cao cht luçing phiic vi d thu hut khách 

du lich. 

- UBND phumg Nghi Huong: Nhim vi, giãi pháp dê nâng cao cht lixçmg quãn 

1 các hot dng du ljch ti dja phuong. 

- UBND phithng Nghi Thu: Kinh nghim quán 1, hiu qua hot dng cüa h thng 

ki t bin, nhiêrn vu giãi pháp thai gian tâi. 

- UBND phuOng Thu Thüy: Các giái pháp dé thrc hin tOt chñ truong 5 khOng 

trong hot dng du ljch. 

- Phung Nghi Thñy: Triên khai Kê hoach xây dirng diem dn, khó khän, vuO'ng 

mc và nhim vi1 thai gian tii. 

3. Yêu cu: Bài tham 1un dánh may bang giy A4, ni dung ngan gn, tr9ng tam, 

tp trung dánh giá nhüng hn ch& tn tai và d xut giãi pháp khc phiic; kin nghj các 

giãi pháp sat thirc gOp phn phát trin du ljch näm 2023 và nhü'ng näm tip theo. 

V. THI DUA KHEN THU01NG 
1. Khen thu'O'ng (dir kin). 
+ Dé ng/zj UBND Tin/i k/i en t/zu'öng các don vj: 09 tp the và 06 cã nhân 
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+ T/zjxd k/zen t/uró'ng 

-Tpth: 10tpth 

-Cánhân: l5cánhân. 
2. Ho so khen thur&ng 
1. Báo cáo thành tich nôi bt cña các tap th& Ca nhân Co XáC nhân cüa dm vj quàn 1'. 
2. T? trInh, biên bàn cña dGn vj trInh. 
3. Danh sách trIch ngang cüa tp th, cá nhân. 

VI. TO CH(JC THVC HIEN 
1. Phông Van hOa và Thông tin 
- Tham muu UBND thj xã xay dirng k hoach  tong k& hoat dng du ljch näm 2022 

ti.'r thj xà dn phuàng. 

- Chun bj ni dung báo cáo dánh giá kt qua hot dng du ljch näm 2022 — Nhim 
vi,i nàm 2023 và các tài 1iu lien quan d phic vii Hi nghj. 

- Chi do các phuing, Co si lam t& cong tác tOng kt du ljch nãm 2022. 

- Chü trI pMi h9p vái phOng Ni vi tng hcp, UBND thj xâ, tinh khen thithng 

nhüng tp th, cá nhan, ho kinh doanh, ca si luu tri có nhiu thành tIch xut sc trong 

nAm du ljch 2022. 

- Phi hçp vOi Hi nhà báo Ngh An chun bj ni dung tng kt cuc thi Báo chj 

tuyên truyên Du ljch Ci'ra Là. 

- Chutn bj các ni dung d trao thuâng các tác phâm dtt giãi cuc thi sang tác ca 

khüc vit v Cüa Là. 
- Chi do Trung tam Van hóa - Th thao va Truyn thông xây dixng chu'cing trInh 

van ngh, cong tác tuyên truyn và t chirc trang trI hi trung phiic vi Hi nghj. 

- PhM hçip vâi Van phàng HDND — UBND mñ khách, don tiêp, phát tài lieu cho 

di biu v dir Hi nghj. 

2. Trung tam VH -TT & TT 
- Chun bi chucmg trInh van ngh phiic vii Hôi nghj (nhng bài hat dt giái cuc thi 

sang tác ca khüc vit v Cira Là), thai gian 30 phüt 

- Xây dirng video (khoãng 15 phüt) torn tat kt qua hot dng du ljch Cüa Là näm 

2022 d trinh chiu tti Hi nghj tOng két. 
- Trang trI hôi trumg, t chirc t& cong tác tuyên truyên trrc quan và trên các phuong 

tin thông tin di chüng. 

- PhM hçp chun bj tht các diêu kin d lam cOng tác khen thuang. 

- T chirc ghi hInh, vit tin bài tru'O'c, trong và sau Hi nghj dé phát trên sOng dãi PTTH 
tinh, thi, xâ, phuO'ng và lam tu' 1iu tuyên truyn Du ljch Cira Là nàm 2023. 
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- Tuyên truyn, dua tin bài v kt qua dt du'ic hoit dng Du ljch näm 2022 và 
nhiêm vu nàm 2023. 

- Chju trách nhim mi các tác giá có tác phm dot giái cuc thi Báo chI tuyên 
truyn du ljch Cira Lô. 

- Lp dir trü kinh phi phiic vi7i t chiirc Hôi nghi, khen thuó'ng, giâi thithng báo chI, 
giãi thu'ing các tác phm dt giài cuc thi ca khüc vit v Ctra Là...... 

- Thirc hin các nhim vi lien quan theo sir phân cong cüa UBND thj xä. 

3. Van phông HJ3ND — UBND thj xã. 
- Phôi hgp vâi PhOng Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa — Th thao và Truyn 

thông chun bj tt các diu kin d phcuj vii hi nghj. 

- Chju trách nhim diu hành chuong trinh Hi nghj. 

- Chun bj giy mdi, vit và gri gi.y nii di biu. 

- Tham mu'u UBND thj xà k hoch dOn tiêp dti biêu ye dir Hi nghj. 

4. Phông Ni viii 
- Phi hçip vi phàng Vn hóa và Thông tin d xut Hi dng thi dua khen thuO'ng khen 

thithng nhüiig ttp th, cá nhãn có nhiu thành tIch xut sc trong nãm du ljch 2022. 

- Chju trách nhim huâng din các tp the, ca nhân lam thO tiic h so khen thu&ng 

cho các tap th& cá nhân. 
- Tham muu Quyêt djnh khen thu&ng, cong bô các quyt djnh khen thu&ng và diu 

hành phn trao thuâng tti Hi nghj; chun bj các diu kin d khen thung cho các tp 

th& cá nhân. 

5. Phông Tài chInh — Kê hoch 
Tham muu UBND thj xã b trI kinh phi phiic vii Hi nghj tong kêt du ljch, giái 

thu&ng báo chi, giái thiRrng cuc thi ca khüc vit v Cira Là. 

6. Uy ban nhãn dan các phu'ô'ng 
- Chñ tn to chrc Tong két hoat  dng du ljch näm 2022 tii cãc phung; 

- Barn sat ni dung k hotch thj xã xây dirng triên khai thng kt tti don vj mInh; 

chun bj các ni dung tham lun và chi do các h kinh doanh, cac co si hru trü duç'c 

phân cong chun bj các ni dung tharn 1un ti Hi nghj. 

- To chuc tuyên duong vâ 1p  danh sách d nghj khen thuàng cac tp th& Ca nhân 

cO nhiu thành tIch xut sc trong närn du ljch v UBND thj xã qua phOng Van hóa — 

Thông tin d tng hçp trInh khen thung. 

7. Các phông, ban, co' quan don vi lien quan (Phông TNMT, QLDT, Y té, Di 
Quãn 1 trt tiy do thi, Ban Quãn l do thi, Trung tam CH-PCTT...): báo cáo dánh 

giá kt qua trin khai nhim vii du ljch 2022, phuo'ng hung giái pháp thirc hin 2023 va 

t chrc blnh xét tuyên ducing các tp th& Ca nhân cO thành tIch xut sc trong nãm du 
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ljch 2022 g1r1 v UBND thj xài (Qua phông Van hóa — Thông tin) dê tong hçip xây dirng 

báo cáo Tng kt du ljch näm 2022, phuong huO'ng nhim vi1 nãm 2023. 

VII. THEM GIAN THIIC HI1N 
1. Bài tham luân và h so khen thuing các don vj, cá nhân gü'i ye UBND Thj xä 

(Qua phàng Van hóa và Thông tin) truó'c ngày 10/10/2022. 

2. Báo cáo tng kt phông, ban, ngành don vj lien quan va UBND các phumg giri 

ye UBND thj xà (Qua phOng Van hóa và Thông tin) truc ngày 05/10/2022. 

Trên day là K hoich t chrc Hi nghj tng kt hott dng du ljch nãm 2022; UBND 

thi xä Ci:ra Là yêu cu Thu tru'O'ng các phàng, ban, ngành lien quan, Chü tjch UBND các 

phung trin khai thirc hin t& K hoch nay./ 

Nd nhân: 

- Sv VHTT; So DL; 

- Hi nhO báo Ngh An; 

- TT Thj Oy, HDND Thj xã; 

- Ban tuyên giáo Thj Oy; 

- ChO tich các PCT UBND Thi xã; 

- Các ban, ngânh, doân th; 1>  
- UBND các phuOng; J 1/h 

- Luu: VT,VH 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT!CHU TICH 

P110 CHU TCH 

Hoãng Van Phiic 
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