
UBND TtNH TUYEN QUANG CONG HOA xA HO! cHU NGIIIA VIIT NAM 
S(1 VAN HOA, THE THAO VA DU LJCH Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

So: /KH - SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 3 nám 2021 

KE HOACH 
Tham gia các ho,t dng trong Ch.ro'ng trinh du llch 

"Qua nhüng mien di san Vit Bác" 1n thü' XII nàm 2021 ttli  tinh Thai Nguyen 

Can cü ni dung hqp tác phát trin du ljch 6 tinh vüng Vit Bc: Ha Giang 
- Tuyên Quang - Bäc Kmn - Thai Nguyen - Cao Bang - Lang SoWn; 

Can cir K hoch s 16/KH-UBND ngày 28/01/202 1 cüa TJy ban nhân dan 
tinh Thai Nguyen ye to chüc Chuong trInh du ljch "Qua nhftng mien di san Vit 
Bàc" lan thir XII -Thai Nguyen 2021; 

Can cü Van bàn s 822/UBND-KGVX ngày 8/3/202 1 cüa Üy ban nhân 
dan tinh Thai Nguyen ye vic diêu chinh quy mô to chüc Chumg trInh du ljch 
"Qua nhftng mien di san Vit Bäc" lan thi'r XII -Thai Nguyen 2021; 

Si Van hoá, Th thao và Du ljch xây dirng K hoach tham gia các hoat 
dng trong Chrcrng trmnh du ljch "Qua nhüng mien di san Vit Bäc", lan thu XII - 
Thai Nguyen 2021, nhi.r sau: 

I. MVC  DICH, YEU CAU 
1. Miuc dich: 
Tham gia các hoat dng van hoá, th thao, du ljch trong Chi.rcmg trInh du 

ljch "Qua nhffiig mien di san Vit Bäc" lan thu XII - Thai Nguyen 2021 là hoit 
dng xüc tiên du ljch thu?mg niên nhäm day manh  cong tác tuyên truyên, quâng 
bá ye mien dat, van hoá, con nguñ và tiêm näng, the manh  du ljch, chInh sách 
khuyên khIch dâu tu cüa tinh Tuyên Quang den ban  b, du khách gop phân thu 
hut khách du ljch, các nhà dâu tu den Tuyên Quang. 

Các boat dng tham gia trong Chuong trinh du ljch "Qua nhftng min di san 
Vit Bäc", lan thir XII - Thai Nguyen 2021 tai  tinh Thai Nguyen nhäm tiêp tJic 
tang cithng môi quan h giao lisu, lien kêt, mi rng hccp tác phát triên du ljch 
giita các tinh trong vüng Vit Bac; quâng bá san phâm du ljch cüa trng tinh, 
dông thi tto ra san phâm du ljch mi mang tInh lien vñng, gop phân thüc day 
du ljch cüa các tinh trong khu virc phát triên ben vtrng. 

2. Yêu cu: 

- Các hoat  dng tham gia Chucmg trInh du ljch "Qua nhu'ng min di san 
Vit Bäc" phãi dat  hiu qua ye giài thiu tuyên truyên, quãng bá tiêm nãng, the 
manh van hóa, the thao, du ljch cüa tinh Tuyén Quang den các tinh ban,  dam bão 
thrc hin các bin pháp phông, chông djch Covid -19. 

- cac phông, dan vj duçc giao chü trI, t chüc tham gia các hoat dng trong 
Chuang trInh h9rp tác du ljch phãi xây dirng ke hoach chi tiet và lam tot cOng tác 
chuan bj, tham gia các hoat  dng  dat  ket qua, bâo dam an toàn, tiêt kim. 
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II. NQI DUNG, TH1I GIAN, IMA DIEM THAM GIA 
1. Khai mic Chtro'ng trinh du llch  "Qua nhii'ng min di san Vit Bc" 1n 

thu XII- Thai Nguyen 2021: 
- Thai gian: Tr 20 giôr, ngày 21/4/2021. 

- Dja dim: Trung tam Van boa - Ngh thut tinh Thai Nguyen. 

- Thành phn tham d1r: Länh d.o UBND tinh, Länh do S&; doàn can b, 
diên viên cüa tinh tham gia các hot dng trong Chucmg trInh. 

- Ni dung: Tham gia biu din ngh thut (theo kjch ban chi tie"t cüa Ban T chiv) 

2. Biu din ngh thut chuyên nghip; trInh din trang ph*ic dan tc 
Vit Bc: 

- Thri gian: Tü 20 gii ngày 22/4/2021. 

- Dja dim: Trung tam Van hóa - Ngh thi4t tinh. 

- Ni dung: 

+ Giao luu ngh thut chuyên nghip 6 tinh Vit Bc. 

+ TrInh din trang phc dan tc: 

Thai luçmg: Mi doàn 5-7 phüt 

S luqng: Tü 8 -10 din viên (4-5 dôi nam, ntr) 

Trang phiic trInh din cüa doàn Tuyên Quang: Trang phiic dan tc 
Cao Lan, Dao Do. 

(Co KI hogch chi tjlt cña BTC riêng,) 

3. Ch.ro'ng trInh khão sat các tuyn, dim du ljch van hóa - ljch sfr và 
sinh thai - nghi dir&ng Thai Nguyen: 

- Thci gian: Dr kin tr ngày 21/4 dn ngày 23/4/2021. 

- Dja dim khão sat: Các tuyn, dim du !jch van boa - ljch sü và sinh thai - 
nghi duo?ng tinh Thai Nguyen (Di tIch ljch sü quôc gia Di hi TNXP 915 - Báo tang 
Van hóa các dan tc Vit Nam - Di tich quôc gia dc bit ATK Djnh Hóa - ATK Tan 
Trào, Tuyên Quang - Khu du ljch quôc gia Ho NUi Côc - yang chè Tan Cucing). 

- Thành phn tham gia: Lânh dao  Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch, Phông 
Quân 1 Du ljch, Trung tam Xiic tiên dâu tu, Ban Quân 1 các khu du ljch tinh, 
Hip hi Doanh nghip tinh, doanh nghip kinh doanh itt hành tInh. 

4. Tça dam Hp tác phát trin du ljch Thai Nguyen gn vói du ljch 6 
tinh Viêt Bác: 

- Thai gian: 8 gia ngày 22/4/2021. 

- Dja dim: Thành ph Thai Nguyen. 

- Thnh phn tham dr: Lãnh dto Sc Van hoá, Th thao và Du ljch, PhOng 
Quàn 1 Du ijch, Trung tam Xüc tiên dâu ti.r, Ban Quân 1 các khu du ljch tinh, Hiêp 
hi Doanh nghip tinh, Cong ty itt hành tinh; phóng viên Báo, Dài Truyên hInh tinh. 
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- Ni dung: Tham dir và tham lun ti Hi tháo; k k& thóa thu.n mô rng 
hqp tác lien kêt phát triên du ljch v&i các tinh; trInh chiêu video clip quãng bá 
tiêm näng, the manh  du ljch tai  Hi tháo. 

5. Trin lam ãnh gió'i thiu, quãng bá du ljch 6 tinh Vit Bc: 

- Th?ii gian: 03 ngày, tü ngày 21/4 dn ngày 23/4/202 1. 

- Dja dim: Trung tam Vn hóa - Ngh thut tinh. 

- Ni dung: Trin lam ãnh du ljch: Ni dung ânh giâi thiu v du ljch van 
hóa, ljch sü và sinh thai cüa tinh. 

6. B mc Churong trInh du ljch "Qua nhfrng min di san Vit Bc" IAn 
thfr XII — Thai Nguyen 2021: 

- Thii gian dr kin: 8 gi ngày 23/4/2021. 

- Dja dim: Trung tam Van hóa - Ngh thutt tinh Thai Nguyen. 

- Thành phn tham dir: Lânh d.o Si Van boa, Th thao và Du ljch, phOng 
Quân l Du ljch. 

III. TO CHUC THC HIIN 

1. Phông Quãn I Du ljch: 

- Xây dirng k hoach  tham gia các hot dng trong Chxang trInh du ljch 
"Qua nhItng mien di san Vit Bäc" lan thu XI näm 2021 ti tinh Thai Nguyen. 

- Xây dirng k hoach vâ tham gia chiscing trinh kháo sat các tuyn, dim du 
lch van hóa - ljch si'r và sinh thai - nghi duOng Thai Nguyen; tham muu viêt bài 
tham 1u.n g1ri Ban To chIrc và tham gia Tça dam Hqp tác phát triên du ljch Thai 
Nguyen gän vi du lch 6 tinh Vit Bàc. 

- Tham muu Quyt dnh, tng hqp danh sách doàn tham gia các hot dng 
trong Chucing trInh du ljch "Qua nhUng mien di san Vit Bàc" lan thu XII näm 
2021 tai  tinh Thai Nguyen. 

- Xây drng, cung cp 01 video clip VCD giui thiu quáng bá v du ljch 
Tuyên Quang, thai luqng tir 15 den 20 phit. Chuân bj ni dung ku giâi thiu 
(ban trich) tir 750 tii den 1.000 tü giâi thiu ye du ljch Tuyên Quang. 

- Don dc các Co quan, don vj thirc hin nhim vi1 theo K hoach. 

- Tong hçup báo cáo kt qua tham gia các hot dng trong Chuong trinh du 
ljch "Qua nhtrng mien di san Vit Bäc" lan thu XII näm 2021 ti tinh Thai Nguyen 
sau khi két thüc chi.rong trInh. 

2. Phông Quãn l Van hóa: 

Lira chçn 20 ánh d.c sc gii thiu v du ljchvàn hóa, ljch si:r và sinh thai 
cüa tinh tham gia nôi dung triên lam ãnh, gài file mêm ye Sâ Van hóa, The thao 
và Du ljch tinh Thai Nguyen trrnrc ngày 25/3/2021. 
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. I.  3. Phong Ke hotch - Tai chinh: 
Tng hçip dir toán, th.m djnh và c.p kinh phi tham gia Chuong trmnh du ljch 

"Qua nhüng mien di san Vit Bäc" lan thir XII t.i tinh Thai Nguyen kjp thôi theo ke 
hoch và dr toán kinh phi duçic duyt; huàng dn thanh quyêt toán theo quy djnh. 

4. Doàn Ngh thut dan tc tinh: 
- Tuyên ch9n din viên, tp luyn tham gia biu din các ti& rnijc ngh thut 

tai L khai mac  Chucing trInh du ljch "Qua nhng mien di san Vit Bäc"; 
- Xây dirng chucing trinh và tham gia giao hxu ngh thut chuyên nghip 06 

tinh Vit Bäc; trInh diên trang phic dan tc. (Co kjch ban churing trInh biêu diên 
cu the cia BTC) 

- Chun bj nhac trinh din trang phic dan tc (thM hxçmg t1r 5 - 7 phüt) gui 
ye S& Van hóa, The thao và Du ljch tinh Thai Nguyen trtxâc ngày 30/3/2021. 

5. Bão tang tinh: 
- Chun bj các diu kin don tip doàn khâo sat tai  Khu di tIch Quc gia 

d.c bit Tan Trào. 
- Chü t -1, phi hçp vói PhOng Quãn l Du ljch xây dimg ljch trInh cho ctoàn 

khão sat tham quan tai  di tIch Quôc gia Dc bit Tan Trào. Ci:r huâng d.n viên giâi 
thiu các diem trong ljch trInh khão sat. 

- Chun bj mâm l cho doàn dãng huong tai  Tan Trào. 
- Treo bang rOn, khu hiu có ni dung: Chào müng doàn kháo sat Chucing 

trInh du ljch "Qua nhth1g mien di san Vit Bàc" lan thu XII. 
IV. KINH PH 
Kinh phi thrc hin theo dir toán Ngân sách näm 2021 dã duçic Uy ban nhân 

dan tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 656/QD-UBNDngay 16/12/2020 cüa Uy ban 
than dan tinh ye vic giao chi tiêu kê hoach phát triên kinh tê -xa hi và dr toán 
ngãn sách nhà nuâc nàm 2021. 

Trên day là K hoach  tham gia Chizong trInh du ljch "Qua nhUng min di 
san Vit Bäc" taitinh  Thai Nguyen närn 2021, các phOng chuyên môn, các don vj 
trçrc thuc S& khân truong xây dmg k hoach  và d%r toán kinh phi tham gia gui ye 
PhOng Kê hoach - Tài chInh truâc ngày 30/3/2021 dê tong hçp. 

Trong qua trInh trin khai, thirc hin cO vi.ràng mc vixçlt thm quyn, d 
nghj báo cáo kjp thii vâi Lãnh dao  S dê chi dao,  phôi hqp thirc hin./. 

Noinhin:  7 
- UBND tinh (báo cáo); 
-LänhdaoSi; 
- Sâ VHTTDL tinh Thai Nguyen; 
- VP Sâ, Phông QLDL, QLVH, KH-TC; 
- Doàn Ngh thuat  dan tc tinh, Báo tang tinh. 
- Luu VT. (TH) 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Lê Thanh Sm 
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