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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:              /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm 62 năm Ngày 

thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 1129/KH-SVHTTDL ngày 24/6/2022 của Sở Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 
hưởng ứng kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 
- 09/7/2022), UBND huyện Tứ Kỳ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể 
như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và sự 

đóng góp của ngành Du lịch đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 
tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp du lịch và nhân dân 
trong công tác bảo vệ môi trường du lịch, xây dựng Hải Dương thành điểm đến 
an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước; 

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch gắn với nét đặc trưng văn hóa, tiềm năng 
lợi thế của vùng đất, con người Xứ Đông đến đông đảo du khách trong và ngoài 
nước góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, của huyện.

 2. Yêu cầu
 Công tác tuyên truyền đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan 

toả, hiệu ứng cao.
 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN 
1. Hoạt động tuyên truyền 
- Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa về vai trò, vị trí của ngành Du lịch đối 

với sự phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo 
động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển đem lại hiệu quả nhiều mặt về 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Du lịch để các cấp, các ngành và 
nhân dân nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên 
ngành, xã hội hoá cao và nội dung văn hoá sâu sắc.

 - Tuyên truyền giới thiệu quảng bá hình ảnh đẹp, hấp dẫn về các khu, điểm 
du lịch; các bài viết về tiềm năng, giá trị du lịch Hải Dương nói chung, Tứ Kỳ nói 
riêng để giới thiệu, quảng bá đến các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương. 
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- Tuyên truyền về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao 
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050” và thực hiện Đề án "Xây dựng 
và phát triển du lịch huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2021-2025" năm 2022.

2. Hình thức tuyên truyền 
- Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính tại khu trung tâm 

huyện, trục đường 391, các xã, thị trấn; các khu, điểm du lịch trong toàn huyện; 
tại trụ sở Huyện ủy; HĐND- UBND huyện; cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn 
thể huyện; viết bài tuyên truyền về lĩnh vực du lịch Tứ Kỳ trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và hệ thống đài truyền thanh, loa truyền thanh các cấp.

 - Tuyên truyền trên Cổng/Trang  thông tin điện tử, mạng xã hội 
Facebook, Youtube, Zalo, Fanpage...; 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền
 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch 

Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2022)! 
- Hải Dương quyết tâm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng!
- Phát triển du lịch Hải Dương bền vững gắn với bảo tồn và phát huy văn 

hóa truyền thống!
 - Tứ Kỳ- Điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện! 
- Hải Dương - Điểm đến du lịch xanh! 
4. Thời gian 
- Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền từ ngày 04/7 đến hết ngày 

15/7/2022. 
5. Các hoạt động khác 
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du 

lịch mới hấp dẫn, đa dạng; xây dựng phương án, giải pháp đảm bảo an toàn cho 
các hoạt động du lịch; thông báo thời gian mở cửa các điểm du lịch, di tích lịch 
sử văn hóa; mức độ đảm bảo an toàn, sẵn sàng thu hút, đón du khách và cộng 
đồng nhân dân địa phương, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và 
chất lượng; 

- Tiến hành chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn 
văn minh tại các điểm du lịch tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách đến tham quan, 
chiêm bái. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Văn hóa- Thông tin huyện
 - Xây dựng hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 62 

năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2022). 
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- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan và một 
số điểm trong huyện.

- Phối hợp với Đài Phát thanh huyện để cung cấp thông tin, số liệu về du 
lịch Hải Dương để đưa tin nhân kỷ niệm Ngày Du lịch Việt Nam. 

2. Đài phát thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện
Xây dựng một số hình ảnh tiêu biểu về du lịch Hải Dương, du lịch Tứ Kỳ; 

viết và đăng tải tin, bài giới thiệu, quảng bá về các khu/điểm du lịch trọng điểm Hải 
Dương, Tứ Kỳ và ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Du lịch Việt Nam để tuyên truyền 
trên trang thông tin điện tử của huyện, trên Fanpage, Facebook, Zalo… 

3. Đề nghị các phòng, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 
Đề án “Xây dựng và phát triển du lịch huyện Tứ Kỳ, giai đoạn 2021- 2025”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Thông báo phân công 
nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển du 
lịch huyện Tứ Kỳ, giai đoạn 2021- 2025” lựa chọn nội dung, hình thức tuyên 
truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị. 

4. UBND các xã, thị trấn
 - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ 

niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2022) 
thiết thực, hiệu quả.

 - Chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội, Đài truyền thanh; các điểm du lịch, 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tăng cường công tác tuyên 
truyền quảng bá sâu rộng (treo băng rôn, giới thiệu hình ảnh đẹp, hấp dẫn về 
điểm du lịch; viết tin bài giới thiệu trên Đài truyền thanh, Trang  thông tin điện 
tử của đơn vị và trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo); tiếp tục chỉnh 
trang tạo cảnh quan và cơ sở vật chất, tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh và 
bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghiên cứu xây 
dựng và đa dạng phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch đặc trưng của địa phương 
để thu hút khách du lịch đến với huyện Tứ Kỳ. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ 
niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2022) 
đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện 
đảm bảo thời gian và đạt hiệu quả./. 
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (để bc);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (để t/h);
- UBND các xã, thị trấn (để t/h);
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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