
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:             /KH-SVHTTDL Hải Dương, ngày     tháng    năm 2022

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

Ngày Du lịch Thế giới 27/9 năm 2022

Thực hiện Công văn số 1388/TCDL-HTQT ngày 29/8/2022 của Tổng cục 
Du lịch về việc hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2022, Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch- cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh xây 
dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm Ngày 
Du lịch Thế giới 27/9 năm 2022 như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến và hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2022 

gắn chủ đề “Tư duy lại về Du lịch”, nhằm đánh giá lại ngành du lịch bền vững, 
bao trùm và có khả năng phục hồi mạnh mẽ; giải quyết các thách thức đi kèm 
với sự tăng trưởng liên tục của ngành du lịch và để phát triển ngành du lịch bền 
vững.

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch gắn với nét đặc trưng văn hóa, tiềm 
năng lợi thế của vùng miền, tận dụng tiềm năng du lịch để xây dựng sản phẩm 
đặc thù góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

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
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.

- Tuyên truyền giới thiệu rộng rãi về Ngày Du lịch Thế giới thông qua các 
phương tiện thông tin, đại chúng; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, 
người lao động trong lĩnh vực du lịch và cộng đồng địa phương góp phần thực 
hiện mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. (Có Thông 
điệp gửi kèm).
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2. Hình thức tuyên truyền
- Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính tại các huyện, thị xã, 

thành phố, các xã, phường, thị trấn và các khu, điểm du lịch trong toàn tỉnh; tại 
trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch số 75 Bạch Đằng và bảng điện tử tại trụ 
sở 73 Bạch Đằng, TP Hải Dương;

- Đưa tin, viết bài tuyên truyền về lĩnh vực du lịch Hải Dương trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống đài truyền thanh, loa truyền thanh 
các cấp.

- Tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo, Fanpage...;
3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Chào mừng ngày Du lịch Thế giới 27/9 năm 2022!
- Du lịch bền vững- cách thức để phát triển!
- Du lịch và phát triển cộng đồng!
- Tương lai của Du lịch bắt đầu từ ngày hôm nay!
4. Thời gian
- Thời gian treo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền từ ngày 23/9 đến 

hết ngày 30/9/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Xây dựng hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày 

Du lịch Thế giới 27/9 năm 2022.
- In, treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính 

trên địa bàn thành phố Hải Dương và tại trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
số 75 Bạch Đằng và bảng điện tử tại trụ sở 73 Bạch Đằng, TP Hải Dương;

- Truyền trên trang thông tin điện tử của Sở, trên Fanpage, Facebook, Zalo…
2. Đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 

1987/QĐ-BCĐ ngày 30/6/2021 của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Hải 
Dương về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch 
tỉnh Hải Dương lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

3. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh
- Tích cực hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch; vận động 

các hội viên treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại đơn vị, doanh nghiệp và 
tại văn phòng Hiệp hội. 
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- Cung ứng sản phẩm dịch vụ đảm bảo chất lượng, hấp dẫn. Tăng cường 
quảng bá sản phẩm, dịch vụ và giá khuyến mại (nếu có) để kích cầu du lịch, 
đồng thời tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới nhằm nâng cao 
tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và 
công tác phòng, chống dịch theo quy định.

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 
Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn; các khu, 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 khu, điểm du lịch; viết tin 
bài giới thiệu trên Đài phát thanh 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 Hải Dương.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Du 
lịch Thế giới 27/9 năm 2022, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện 
đảm bảo thời gian và đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận:
- Tổng cục Du lịch;
- Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh -
Trưởng BCĐ Phát triển Du lịch tỉnh;     (để b/c)
- Giám đốc Sở; 
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Hiệp Hội Du lịch tỉnh Hải Dương;
- Thành viên BCĐ Phát triển Du lịch tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các phòng QLNN và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 
 QLDL, KHTC, VPS (để đăng tin), CS-KB; Bảo 
tàng tỉnh
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, QLDL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Đình Tiến
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