
UBND TINH TUYEN QUANG 
sO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 

S:  ,jO.  /SVHTTDL-QLDL 

V/v d xut các ni dung hçip tác phát trin du ljch 
giüa S Van hóa, The thao và Du ljch Tuyên Quang 

và S& Du lich Ha Nôi 

CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p -  Ttr do - Hinh phüc  

Tuyên Quang, ngây  cf  tháng 02 nám 2020 

KInh g1ri: S Du ljch Ha Ni. 

S& Van hóa, The thao và Du ljch Tuyên Quang nhn thrçic Cong van s 
47/SDL-QHPTTNDL ngày 20/01/2020cüa Sâ Du ljch Ha Ni ye vic xây dirng 
và triên khai ké hotch hçip tác phát triên du ljch gitra S Du ljch Ha Ni và S 
Du ljch/ S Van hóa, The thao vâ Du ljch các tinh, thành phô. 

Can cir Thông báo s 1952-TB/TU ngày 21/5/2019 cüa Thành üy Ha Ni 
ye Kêt 1un Hi nghj giUa Ban Thixrng vçt Thành üy Ha ni vâ Ban Thumg vii 
Tinh üy Tuyên Quang, trong do có linh virc du 1ch; 

So Van hóa, The thao và Du 1ch Tuyên Quang xây dirng d xut các ni 
dung dir kiên hcp tác phát triên du ljch vâi S Du fjch Ha Ni näm 2020 và giai 
don 2021 - 2025, cii the nhu sau: 

1. Danh mile d xuât ct.i the các hot dng diy kin phôi hçrp thiic hin 
nàm 2020: 

1.1. Tham gia H5i chyDu lid, quc tl VITMnám 2020 

- Thñ gian, dja dim: Tháng 4 näm 2020 tti thành ph Ha Ni. 

- Ni dung: Nhrn gii thiu tim näng, th mnh du ljch, quãng bá dim 
den du ljch tinh Tuyên Quang, x11c tiên du ljch, mô rng thj truO'ng khách du ljch. 

- Don v chü trI thrc hin: Trung tam Xiic tin du tu tinh pMi hçip vâi S 
Van hóa, The thao vâ Du ljch. 

1.2. To chj'c H3i ng/ij k35 kIt hpp tác kiwi thác tua di, Ijc/i giñ'a doani, 
ng/iip du ljch tin/i Tuyên Quang và than/i phô Ha N5i 

- Thai gian: Dir kiên tháng 7/2020 

- Nôi dung: Giâi thiu các dim du ljch cüa mi da phuang, trao dôi thông tin, 
k kêt hap tác gicra doanh nghip du 1ch tinh Tuyên Quang và thành phô Ha Ni. 

- Don vj chü trI thrc hin: Trung tam Xüc tiCn du tu tinh phi hp vi S 
Van boa, The thao va Du lich. 

1.3. Quáng bá LêI,3i Ti,ành Tuyên 411 ph di b H Hoàn Kilm Ha Ni 

- ThO'i gian: Dr kiên tháng 8/2020 

- Ni dung: Din diu các mô hInh trung thu, quáng bá các hot dng din ra 
trong Lê hi. 

- Don vj chü tn thirc hin: S Van hóa, The thao và Du lich. 



1.4. Xây drng n phim quáng bá du ljch 

- Thô'i gian: Trong nãm 2020. 

- Ni dung: Xây dirng 01 video clip giói thiu tim nãng, the mnh ye 
du ljch Tuyên Quang hoc in 01 tp gap giii thiu ye du ljch Tuyên Quang 
dé quãng bá tai  các s1,r kin du ljch, trung tam ho tr9 khách du ljch Ha Ni; 

- Dan vj chü trI thirc hin: Sá Van hóa, Th thao và Du ljch, Trung tam 
Xic tiên dâu tu tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô. 

1.5. Tham gia khão sat và lam v4c 4ii thank ph Ha N3i 
- Thai gian: Tháng 4 näm 2020 

-Ni dung: Khào sat các diem du ljch và lam vic vó'i co quan quán l nba 
nmc ye du ljch và các doanh nghip du ljch tai  thành phô Ha Ni dê triên khai 
các hoat dng hçp tác phát triên du Ijch. 

- Dan vi chü trI thuc hiên: S VAn hóa, Th thao và Du lich. 

1.6. To clu'ec don các doàn k/zOo sOt (Fan,) 

- Thi gian: Trong nArn 2020 

- Ni dung: To chirc don các doàn khAo sat, lien k& phát trin du ljch dn 
Tuyên Quang khAo sat và xây dirng chuo'ng trInh du ljch. 

- Dan vj chü trI thirc hin: Trung tam Xüc tin dAu tu tinh 

2. K hoch hQ'p tác giai cIo.n 2021- 2025 

2.1 H9p tác trong cong tOc quOn lj nhà nu'Oc v dii lick 

Trao di thông tin, kinh nghim nghip viii quAn 1 phát trin du ljch cho 
can b quAn l du ljch; phôi hçip dào tao,  lien két dào tao,  bôi duO'ng nguôn nhân 
luc du ljch giUa 2 tinh và thAnh phô ye nghip vi du ljch: Hung dan vien, thuyêt 
minh vien, l tan, phiic viii buông, bàn, bar, bep...; phôi hcip vn dng, kêu gpi ho 
ti-i cüa các cong ty du ljch, các khách san,  nhà hang du ljch dat chuân dê lao dng 
các ca sâ kinh doanh dich v du ljch den hoc vic, thrc tp thirc te tai  ca s. 

2.2. H9p tác thOng tin, quOng bO, xOc lien dii ljch 

- T chirc quAng bA du ljch tai  chuong trInh, sr kin 1n t chüc tai  hai tinh 
thành phô nhu hi chg, triên lam du ljch, hi thAo, hi nghj, t9a dam. . . dê quâng 
bá, thu hut nhà dâu tu, khAch du ljch. 

- Phi hcp, tao  diu kin don các doàn khAo sat, lien kêt phát triên cho các 
doanh nghip Ft hành trong yà ngoài nuâc lien ket tuyên, xây drng chuang trInh 
yà sAn phâm du ljch. 

- Xut bàn cm nang du ljch, bàn d& t?i rai, tp gp, video d quAng b. sAn 
phâm du lich 02 tinh, thAnh phô; Lien ket webside du ljch và h trg däng tAi 
quAng bá du ljch 2 tInh, thAnh phô. 

2.3. Hçip tOe trong vi&  ho trçi doanb nghip dâu tu' phOt tn/n sOn 
phOm du Ijcb 
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H ti-çi cung cp thông tin v ca ch chInh sách h trçl doanh nghip tham 
gia dâu tu phát triên san phâm du ljch. 

Trên day là d xutt ni dung dung hçxp tác phát trin du ljch giüa S Van 
boa, The thao và Du ljch Tuyên Quang vó'i SDu ljch Ha Ni näm 2020 và giai 
don 2021 - 2025, dê nghj S& Du 1ch Ha Ni tong hçp. 

Trân tr9ng./. k.- 

Noi n/ian: 7i KT. GIAM DOC 
- Nhu trên (P/h); PHO GIAM DOC 
- Lnh dao Sâ; 
- Trung tam Xüc tiên dâu tir tinh; 
- Luu VT, QLDL. 

Lê Thanh So'n 
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