
UBND TINFI TUYEN QUANG CQNG HOA xA HQI CIIIJ NGHIA VIT NAM 

S(1 VAN HOA, THE THAO VA DU LICH Dc 1p  -Tiy do -Hnh phüc 

S: /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 5 nám 2022 

KE HOACH 
T chile Cuc thi "Anh  Du Ijch Tuyên Quang" näm 2022 

Thirc hin Quy& djnh s 426/QD-UBND ngày 30/7/202 1 cüa Ur ban nhân 

dan tinh Ban hãnh Dê an phát trin du ljch tinh Tuyên Quang dn nm 2025, djnh 
hixâng dn näm 2030; Quyt djnh s 828/QD-UBND ngày 20/12/2021 cüa Uy ban 

nhân dan tinh v vic giao chi tiêu k hoach phát trik kinh t x hi và di toán ngân 
sách nhà nuóc nàm 2022 cho S& Van hoá, Th thao và Du ljch; Chuang tr'mh cong 
tác nani 2022 cüa S& Van hoá, The thao và Du ljch. 

S& Van hoá, Th thao và Du ljch xây dmg K hoach t chüc Cuc thi "Anh 

Du 1k/i Tuyên Quang" näm 2022 (sau day gci tat là Cuc thi) vâi nhttng ni dung 

nhtr sau: 

I.MVCD!CH,YEUCAU 

1.MiicdIch: 

- Nhm ci th hoá các Nghj quyt, D an, Chrnmg trinh, K hoach v phát 
trin du ljch cUa tinh, tip tic day mtnh cong tác thông tin, quãng bá, xiic tin du 
ljch tinh Tuyên Quang, gop phân thüc day phát trin du ljch Tuyên Quang trong 
nhüng näm tip theo. 

- Là djp d quâng bá hInh ânh quê hucmg, dt rnràc, con ngu?i, van hoá, du 

ljch Tuyên Quang dn vói nhân dan, du khách trong và ngoài rnthc. 

- TIm kim, hra ch9n nhig birc 'inh dp, chit ltrcing nhim thng cu?ing kho dü 

lieu ãnh d phiic vti Cong tao tuyên truyn, quãng bá, xüc tin du ljch tinh Tuyên Quang. 

- Khuyn khIch, ton vinh các tác già có tác phm mâi 'a, dc dáo, có góc 

nhIn mâi qua lang kInh du ljch v mãnh &, cuc sang, con ng1xi, van hoá, dim 
dn du ljch Tuyên Quang, tao sir hp dan, mong mun duqc trái nghim, khám phá 

d& vâi du khách trong và ngoài nuâc. 

2. Yêu cu: 

- Cuc thi duçic t chüc diing quy djnh, ti& kim và hiu qua; thông tin rng 

räi trên các phrnng tin thông tin dai  chüng dê thu hñt duçic nhiu tao giá tham gia; 

th chi.rc chm phãi that sr khách quan, trung thirc. 

- Cáo tác phm tham dir CuOc  thi &rçlc chiip tai  tinh Tuyên Quang, Co ni dung, 

kIch thizóc, diu kin dam bão dung rnic dIch, quy djnh trong Th 1 Cuc thi. 

II. NQI DUNG 

1. Chü dê Cuic tlii: "Anh Du 1ch Tuyên Quang". 
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2. Quy mô: Cp tinh, phát dng rng räi tâi tht cà cong dan Vit Nam trong 

và ngoài nuàc; nguài nuâc ngoài dang cong tác, sinh sng và lam vic ti Vit 

Nam; không giâi htn d tui. 

3. Co quan chi do: U ban nhân dan tinh Tuyên Quang. 

4. Co quan thiyc hin: Si Vn boa, Th thao và Du 1ch tinh Tuyên Quang. 

5. Co quan phi hçrp: Trung tam Xüc tin và Du tu tinh; Hi Vn h9c 
Ngh thut tinh; Hip hi doanh nghip tinh; Báo Tuyên Quang; Dài Phát thanh và 
Truyên hmnh tinh. 

6. Ni dung chü d: Là nhing hInh ánh duçic chiip ti tinh Tuyên Quang, có 

ni dung th hin chü dê Cuc thi "Anh Du ljch Tuyên Quang" phãn ánh nhUng 
góc nhIn m1i qua thng kInh du ljch ye cành quan thiên nhiên, di tIch ljch sir, danh 
lam th.ng cành, dim dn du ljch, các loi hInh du ljch, các lang ngh truyn 
thng, các 1 hi, sr kin van hoá, th thao, du ljch; nhitng khoãnh kh&c ye cuc 
sng, van hoá dan tc, net sinh hot van boa thixông ngày, phong tiic tp quán, các 
hmnh thüc van hoá, van ngh dan gian, van hoá .m th'çrc cüa nguài dan; hInh ành du 
khách khám phá, trài nghim các san phm du ljch và hoà mInh vào cuc sé,ng cüa 
ngithi dan bàn dja ti nhUng diem dn du ljch. 

7. HInh thü'c t chtrc: Cuc thi dtrçic t ch'Crc thành hai vông tti Tuyên Quang. 

- Vông so khão: Ban T chirc xét duyt la chçn các tác ph.m dáp irng diu 
kin v Th 1, quy each ành d vào vông chung khào. 

- Vông chung khào: Ban Giám khâo t chirc chm cac tác phm ducic hra 

ch9n vào vông chm giài. 

(Co The l chi tiet riêng) 

8. D xut thành phân Ban To ch(rc, Ban Giám khão: 

- Ban To chfrc: Miii dai  din Lành dao các cci quan, don vi: Báo Tuyên 

Quang, Dài Phát Thanh và Truyên hInh, Trung tam Xüc tin và Du tu, Hi Van 
h9c Ngh thu.t, Hip hi doanh nghip tinh. 

- Ban giám khão: M?yi Hi Ngh si' Nhiêp ành Vit Nam và Hi Van hoc 

Ngh thut tinh. 

9. Thô'i gian, 1 trInh thirc hin: 

- Tháng 5/2022: Ban hành K hoach, thông báo phát dng Cuc thi; thãnh 
1p Ban T chi'rc, h9p Ban T chirc, ban hành Th 1 Cuc thi và trin khai, tuyên 
truyn v Cuc thi. 

- Tr ngày phát dng CuOc thi dn ht ngày 20/8/2022: Tip nh.n tác phrn 
dir thi, thành 1p Ban Giám khâo, T Thu k Cuc thi. 

- Truàc ngày 31/8/2022: T chirc ch.m thi. 
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- Triióc ngày 10/9/2022: Tng k&, trao giài và trung bay triên lam các tác 
phâm (trong dip to chüv Lê don nhn Bang ghi danh cza UNESCO di san van 
hóa phi v2t the "Thy'c hành Then cia ngwOi Tày, Nirng, Thci ó Vit Nam" và Lé 
hi Thành Tuyên nám 2022). 

10. Dja chI nhn tác phm dir thi: 

Tác giã giri tác phm (an/i) tham gia dir thi upload tti dja chi: 

http ://anhdul ichtuyenquang2022 .com 

III. Kinh phI thic hiên 

Kinh phi to chirc Cuc thi "Anh Du ljch Tuyên Quang" näm 2022 duqc giao 
tai Quy& djnb s 388/QD-SVHTTDL ngày 28/12/2021 cüa Si Van boa, Th thao 
và Du ljch ye vic giao chi tiêu kê hoch phát triên sir nghip vã d%r toán ngân sách 

nhà nuóc nàrn 2022. 

IV. TO CHI5C THVC HIN 

1. Sö Van hoá, The thao và Du ljch 

1.1. Phbng Quán 1j Dii IjcIi: 

- Chi tn, ph& hçip vOi các phOng chuyên mon thuc S, các c quan, dcm vj 
lien quan tham muuxây dimg Ké hoch, Th 1, c cu giài thuàng Cuc thi. 

- Tharn muu tuyên truyên, giói thiu Cuc thi trên các phuang tin thông tin 
di chiing và các phuang tin tuyên truyn cüa S& Du 1jchIS Van hoá, Th thao 
và Du ljch các tinh, thành phô; ban hânh Quyêt djnh thành l.p Ban To chirc, Ban 
Giám khâo, To Thu k' Cuc thi. 

- Chun bj ni dung, chung trInh và các diu kin d t chüc phát dng, 
tng kt, triên lam, trao giâi Cuc thi theo Kê hoch. 

- Tip nhn, thng hgp tác phm dir thi; trã 1i các thông tin lien quan dn 
Cuc thi cho các di tu9ng tham gia dir thi. 

- Tharn mtru hinh thirc và các diu kin chm thi phü hQp vâi diu kin thirc t. 

- Lp danh miic luu trtt toàn b các tác phm dir thi dam bão khoa h9c, an toãn. 

- Chü trI, phôi hccp vi Van phông S xây dirng dir toán kinh phi; thirc hin 
các thu tic thanh, quyêt toán kinh phi to chirc Cuc thi theo diing quy djnh. 

- Báo cáo Lanh dto S cong tác chun bj, kt qua t chiirc Cuc thi. 

1.2. Vii phbng SO: 

- Phi hçip vi phông Quán 1 Du 1ch dam bão các diu kin v cc si vt 

cht, 1 tan phic vii t chiirc chi.rang trInh phát dng; vông chung kháo và tng kit, 

trao giái thuing Cuc thi. 

- Dang tãi toân b ni dung K hoch, The 1, kt qua Cuc thi tren trang 
thông tin din tt1r cüa S Van boa, The thao và Du ljch. 
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- Tong hçip, thrn dnh kinh phi; huóTlg dn xây dimg dr toán và các thu tiic 
thanh, quyêt toán kinh phi t chirc Cuc thi dam bào theo ding quy dnh. 

1.3 Than/i tra So': Tham muu cho 1änh do S& giâi quyt các khiu nai, t 
cáo có lien quan den Cuc thi neXu  co). 

1.4. Các p/thng cli uyên rnôn, các do'n vj trrc ii, uc SO': 

T chirc tuyên truyen, giri thiu ye Cuc thi; 4n dng, khuyen khIch cong 
chirc, viên chirc, ngu'i lao dng tham gia Cuc thi. 

2. Be nghj Trung tam XIic tiên Bu tu', Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh và 
Truyên hInh tn1i, Hi Van h9c Ngh thut tinh, Hip hi Doanh nghip finh: 

- Cir di din Lãnh do tham gia Ban T chat Cuc thi. 

- Phi hçip vói S& Van hoá, The thao và Du ljch tham muu xây dirng Ke 
hoch, The 1 Cuc thi, t6 chirc chuo'ng trInh phát dng, tng kt, trao giãi và trien 

lam các tác phm di,r thi. 

- Tuyên truyen, phát dng Cuc thi den can b, cOng chat, viên chat, hi 
viên hu&ng iirng và tham gia Cuc thi; däng tãi toàn b ni dung Ke hoch, The 1 
Cuc thi trên các trang thông tin din tir, tp chI cáa ngành, ca quan, dan v. 

3. B nghj các S&, ngành, doàn the tinh, U5' ban nhân dan các huyn, thành ph: 

- Phéd hçp cong tác tuyên truyen, phát dng Cuc thi. Chi dto các phông, 
ban trirc thuc Va di ngü can b, cOng chat, viên chat, nguii lao dng cüa ngành 
hu'ng üng tham gia Cuc thi. Däng tãi toàn bO ni dung Ke hoch, The 1 Cuc thi 
trên các trang thông tin din t1r, tip chI cüa ngành, ca quan, don v. 

Trên day là Kê hoch to chat Cuc thi "Anh Du lch Tuyên Quang" näm 
2022. S& Van hoá, The thao và Du ljch trân tr9ng dê ngh các SO', ban, ngành, doàn 
the tinh, UBND các huyn, thành ph quan tam, phi hgp trien khai thc hin hiu 

qua de t chat thành cong Cuc thi.!. 

No'i nit in: 
- UBND thth (b/c); 
- Các so; ban, ngành doàn the tinh; 
- SO' VHTTDL/SO DL cãc tinh, thãnh phô; 
- Báo Tuyên Quang, Dài PTTH tinh; 
- Hi Van h9c ngh thuât tinh; 
- Hip hi Doanh nghip tinh; 
- UBND các huyn, thành phO; 
- Các phOng, don vj trirc tIiuc SO'; 
- PhOng VHYT' các huyn, thành pho; 
- Website: sovhttdltuyenquang.vn; inytuyenquang.vn; 
- Lu'u: VT, QLDL (Luyên). 

KT. GIAM BOC 
PHO GIAM BOC 

Lê Thanh Son 
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