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KẾ HOẠCH 

 Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 

  Bình Thuận - Hội tụ xanh trên địa bàn huyện  

  

Thực hiện Kế hoạch số 3437/KH-UBND, ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội 

tụ xanh; Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý xây dựng kế hoạch như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích   

 - Truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động, sự kiện trong Năm 

Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.   

 - Giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên du lịch, văn hóa lễ hội, cảnh 

quan thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc; các tuyến, điểm du lịch, thu hút 

khách du lịch trong nước và quốc tế; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, 

phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19.  

2. Yêu cầu   

- Bám sát chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2023, đảm bảo hoạt động truyền 

thông, quảng bá truyền tải được thông điệp chủ đạo của sự kiện: “Bình Thuận - 

Hội tụ xanh”, tạo được sự lan tỏa rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước.  

-  Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ 

xanh phải thực hiện đúng đối tượng, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng 

điểm và được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.  

-  Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa 

phương cùng với sự tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân 

trong và ngoài huyện. 

-  Tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo quyền 

lợi của các nhà tài trợ.  

II. CƠ QUAN CHỦ TRÌ THAM MƢU, THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP   

1. Cơ quan Chủ trì tham mƣu: Phòng Văn xã huyện, Văn phòng Cấp uỷ - 

Chính quyền huyện. 

2. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện; 

Ban Quản lý Khu du lịch huyện; Ủy ban nhân dân 3 xã. 
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 3. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể, các 

doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, cổ động trực quan 

Tuyên truyền bằng các hình thức như cổng chào, biển chào, pa-nô, khẩu 

hiệu tại các khu vực: các trục đường, tuyến đường chính của huyện, ở khu vực 

trung tâm huyện, khu vực nơi tổ chức các hoạt động, điểm du lịch… 

- Thời gian: Từ tháng 01 - 12/2023.  

-  Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện, Ban 

Quản lý Khu du lịch huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã. 

2. Truyền thông, quảng bá 

a) Tuyên truyền trên kênh truyền thanh, truyền hình huyện, các xã và mạng 

xã hội các tin, bài, phóng sự, phóng sự ảnh, video clip về các sự kiện, hoạt động 

Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.  

- Thời gian: Tháng 01 - 12/2023.  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá -Thông tin - Thể thao huyện, Truyền 

thanh các xã. 

b) Tiếp phát sóng truyền hình trực tiếp các tin, bài, phóng sự về Năm Du 

lịch quốc gia 2023 với các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam: VTV1, 

VTV3, VTV4, VTV9, BTV...  

- Thời gian: Từ tháng 01 - 12/2023.  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá -Thông tin - Thể thao huyện. 

c) Lập chuyên mục, thường xuyên cập nhật, đưa các tin bài tuyên truyền 

Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh trên Trang thông tin điện 

tử huyện. 

- Thời gian: Từ tháng 02 - 12/2023.  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền (chỉ đạo Quản trị 

mạng lập chuyên mục). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, của các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các nguồn xã hội hóa.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn xã 

- Cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, làm đầu mối theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo tiến độ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai hoạt động truyền 

thông quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh qua các 

kênh truyền thông và mạng xã hội.  

2. Phòng Kinh tế - Tài chính 

Trên cơ sở dự toán do các cơ quan, ban ngành, tổng hợp tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo khả năng cân đối ngân 

sách và theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.  

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện  

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ 

động trực quan. 

- Xây dựng các chuyên mục, các tin, bài, phóng sự, phóng sự ảnh, video clip 

về các sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh 

phát trên kênh truyền hình huyện, kênh facebook của đơn vị và truyền thanh các xã. 

- Tiếp phát sóng truyền hình trực tiếp các tin, bài, phóng sự về Năm Du lịch 

quốc gia 2023. 

4. Ban Quản lý Khu du lịch huyện 

 - Vận động các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện 

truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh; 

tăng cường xây dựng và quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch, tour tuyến du lịch thu 

hút và phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.  

- Phối hợp huy động nguồn đóng góp xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp 

du lịch.  

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch tuyên truyền, quảng 

bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.  

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

 - Phối hợp với Phòng Văn xã đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá 

Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.  

 - Phối hợp hướng dẫn, góp ý công tác tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch 

quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.  

6. Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện  

Tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, tổ chức; lồng ghép thông tin 

tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 thông qua tổ 

chức các hoạt động, sự kiện do cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện.  

7. Ủy ban nhân dân các xã 

- Chủ động tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, cổ động trực 

quan Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh trên địa bàn. 
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền, cổ động trực quan trên địa bàn xã. 

- Chỉ đạo Truyền thanh xã phát tin, bài, thông tin hoạt động, tuyên truyền về 

Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành, mặt trận đoàn thể huyện, địa 

phương các xã triển khai tổ chức thực hiện. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao huyện, Ban Quản lý Khu du lịch huyện Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép 

trong các báo cáo hàng tháng, quý, năm về Phòng văn xã để tổng hợp tham mưu 

báo cáo./. 

  
Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Mặt trận và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành liên quan; 

- UBND 3 xã; 

- Lưu: VT, PVX. Thịnh. 

KT. CHỦ T CH 

PH  CHỦ T CH 

 

 

 

 

 

Ngô Tấn Lực 
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