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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch  

huyện Hữu Lũng năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BCĐ, ngày 02/02/2021 của Ban Chỉ đạo phát 

triển du lịch tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện xây dựng kế hoạch thực hiện với 

nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động du lịch theo Kế hoạch số 

116/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND huyện về phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng những năm 

tiếp theo trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch Hữu 

Lũng, khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng du lịch của huyện, từng bước đưa du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, 

khai thác giá trị các tài nguyên du lịch, tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin, hình ảnh 

du lịch Hữu Lũng đến gần hơn du khách, các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch 

trong nước và quốc tế. Qua đó dần khẳng định vai trò của du lịch là mục tiêu trong 

phát triển kinh tế tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phải đảm bảo các nội dung theo quan điểm 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện; việc thực hiện kế hoạch phải đạt hiệu 

quả, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị của huyện và sự tham gia 

của các tầng lớp nhân dân.   

 II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

 1. Công tác tuyên truyền 

a) Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch, 

tiếp tục phổ biến “Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch”.  

- Triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Nêu gương các điển hình tiên tiến, cách 

làm hay, sáng tạo của các mô hình trong phát triển du lịch… nhằm nâng cao nhận 

thức và tạo sự chuyển biến trong nhân dân đối với phát triển kinh tế du lịch. 
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 b) Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, áp phích, tờ gấp, tờ rơi và các 

ấn phẩm du lịch… 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin 

điện tử, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội Youtube, Facebook, Zalo… 

- Tuyên truyền qua các hội nghị, cuộc họp cơ quan, đơn vị; tuyên truyền qua 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các buổi sinh hoạt tại thiết chế văn 

hóa cơ sở… 

2. Duy trì, phát triển các sản phẩm du lịch 

2.1. Khảo sát phát triển khu, điểm du lịch 

- Nội dung: Khảo sát, tuyên truyền các đối tượng được thụ hưởng theo Nghị 

quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính 

sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025 tại huyện Hữu Lũng.  

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến hết năm 2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài nguyên – Môi 

trường; Phòng Tài chính – Kế hoạch; UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

2.2. Duy trì có hiệu quả mô hình Làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên, 

Yên Thịnh  

- Nội dung: Chỉ đạo, đôn đốc các hộ gia đình tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí 

của Làng du lịch cộng đồng, phát triển thêm từ 5-7 hộ kinh doanh dịch vụ 

(Homestay); tiếp tục phát triển các ngành nghề, dịch vụ; duy trì có hiệu quả và 

nhân rộng các mô hình dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Tổ chức các hoạt 

động trải nghiệm. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác vệ 

sinh môi trường, cảnh quan đường làng, ngõ xóm, xung quanh nhà ở luôn sạch sẽ; 

chấp hành đúng các quy định về hoạt động phục vụ du lịch, về môi trường, cảnh 

quan, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên quan. 

2.3. Hoàn thành xây dựng nhà vệ sinh tại danh thắng Đồng Lâm 

- Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết tháng 6/2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: UBND xã Hữu Liên - Chủ đầu tư. 



 

 

3 

+ Đơn vị phối hợp: Các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, 

Văn hóa và Thông tin huyện. 

3. Chỉnh trang không gian, cảnh quan, vệ sinh môi trường; tổ chức các 

hoạt động tại danh thắng Đồng Lâm, Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên, Yên 

Thịnh 

3.1. Nội dung 1: Thực hiện công tác an ninh trật tự; vệ sinh môi trường, bố 

trí đặt thùng đựng rác thải, nhà vệ sinh tại Đồng Lâm. Trồng hoa, cây xanh các 

tuyến đường chính, lề đường tại các thôn: Đoàn Kết, Làng Bên xã Hữu Liên; các 

thôn: Gạo Ngoài, Làng Áng, Đồng Tiến xã Yên Thịnh tạo không gian tự nhiên, 

đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời bố trí, quy định cụ thể các khu vực chứa 

rác thải để Nhân dân và khách du lịch thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: UBND xã: Hữu Liên, Yên Thịnh. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Huyện đoàn Thanh niên; Phòng Văn hóa và Thông tin; các 

ban, ngành, đoàn thể và trường học trên địa bàn xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

3.2. Nội dung 2: Tổ chức các hoạt động tại danh thắng Đồng Lâm Hữu 

Liên. 

- Nội dung: Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về điểm đến du lịch 

với đa dạng sản phẩm. Triển khai, tổ chức chương trình dã ngoại khám phá hệ 

thống hang động, đạp xe trải nghiệm; giao lưu văn hóa văn nghệ. Tuyên truyền về 

du lịch Hữu Liên đến với khách du lịch trong nước và quốc tế. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 và 

01/5/2021; kỳ nghỉ hè từ tháng 6 đến tháng 9/2021; dịp Quốc khánh 02/9/2021. 

- Địa điểm thực hiện: Danh thắng Đồng Lâm xã Hữu Liên. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: UBND xã Hữu Liên. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Huyện đoàn thanh niên và các 

đơn vị có liên quan. 

3.3. Nội dung 3: Hoạt động điểm du lịch thể thao leo núi mạo hiểm và 

du lịch cộng đồng tại xã Yên Thịnh 

- Nội dung: Tiếp tục duy trì hoạt động điểm du lịch leo núi thể thao mạo 

hiểm và du lịch cộng đồng tại xã Yên Thịnh.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: UBND xã Yên Thịnh, các hộ homestay có liên quan. 
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+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; các doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch; Các đơn vị có liên quan. 

4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

4.1. Nội dung 1: Phối hợp tổ chức và tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn 

nghiệp vụ lễ tân, nấu ăn, hướng dẫn và quản lý cơ sở lưu trú nhằm từng bước nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của huyện; Tổ chức các hoạt động tư vấn 

đào tạo, hướng nghiệp về du lịch tại huyện. 

-  Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của tỉnh. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND các xã; các tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

4.2. Nội dung 2: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho các làng du 

lịch cộng đồng, những người đang làm việc cho các hộ kinh doanh du lịch cộng 

đồng nhằm nâng cao kỹ năng truyền tải những nội dung, giá trị của điểm du lịch, 

tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch đến với khách du lịch. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

+ Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND xã Hữu Liên, 

Yên Thịnh; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

(Có kế hoạch chi tiết riêng) 

4.3. Nội dung 3: Tổ chức lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho các hộ 

kinh doanh homestay nhằm hướng dẫn nghiệp vụ, cách xử lý trong phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

+ Đơn vị phối hợp: Công an huyện; UBND các xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

(Có kế hoạch chi tiết riêng) 

5. Hoàn thành Đề án phát triển du lịch huyện Hữu Lũng giai đoạn từ 

năm 2020 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

- Nội dung: Tiếp tục xây dựng hoàn thành Đề án phát triển du lịch huyện 

Hữu Lũng giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

- Thành phần thực hiện:  



 

 

5 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

+ Đơn vị phối hợp: Đơn vị tư vấn lập Đề án; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và các ngành liên quan của tỉnh; các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

UBND các xã, thị trấn. 

6. Tiếp tục tổ chức Lễ hội Đền Bắc Lệ xã Tân Thành năm 2021 

- Nội dung: Tổ chức Lễ hội truyền thống đền Bắc Lệ xã Tân Thành năm 

2021, qua đó, tiếp tục quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa – lễ hội địa phương. 

- Thời gian thực hiện: Ngày 18 - 20/9 Tân Sửu (Tức từ ngày 23 -

25/10/2021). 

- Ðịa điểm tổ chức: Đền Bắc Lệ, đền Đèo Kẻng xã Tân Thành. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: UBND xã Tân Thành, Ban quản lý di tích đền Bắc Lệ, đền 

Đèo Kẻng xã Tân Thành. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

7. Phối hợp, thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 

- Nội dung: Xây dựng các Video Clip, hình ảnh tiêu biểu giới thiệu về du 

lịch của huyện, biên tập các nội dung tin bài đăng tải trên kênh truyền hình của Đài 

Truyền hình Việt Nam (theo kế hoạch của UBND tỉnh), trên Cổng Thông tin du 

lịch tỉnh và Trang Thông tin điện tử của huyện.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng 

HĐND&UBND huyện; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan.  

8. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch  

- Nội dung: Thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi 

phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm hướng 

đến xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.  

- Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch. 

- Phạm vi: Toàn huyện. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao và du lịch huyện. 

+ Đơn vị phối hợp: Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; UBND 

cấp xã có liên quan. 
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9. Tuyên truyền về vai trò của du lịch trong đời sống nhân dân và mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội  

- Nội dung: Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương của Trung ương, tỉnh và 

huyện về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến các cơ quan, ban, 

ngành, các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn huyện để có sự thống nhất trong 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phát triển du lịch tại địa phương.      

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

- Thành phần thực hiện:  

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

+ Đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và 

các nguồn kinh tế khác.  

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện  

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai các nội dung theo kế hoạch đã đề 

ra; triển khai Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh 

về quy định chính sách hỗ trợ Du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 - 2025. 

- Tham mưu Chương trình xúc tiến quảng bá điểm đến, xây dựng nội dung 

tuyên truyền giới thiệu về du lịch Hữu Lũng. Hướng dẫn tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin truyền thông của huyện, kết nối với các kênh thông tin 

truyền thông của tỉnh để tăng cường quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, các đặc 

trưng văn hóa của địa phương để thu hút khách du lịch.  

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hoàn thiện các điều kiện 

về cơ sở vật chất và thủ tục kinh doanh theo quy định.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển du lịch gắn với công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa 

trên địa bàn huyện. Tham mưu đề xuất tăng cường công tác quản lý môi trường du 

lịch văn minh, thân thiện, an toàn.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động du lịch về UBND huyện và Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phát 

triển du lịch. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; hướng dẫn tuyên 

truyền giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng và du khách về giữ gìn và bảo vệ môi 
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trường tại các điểm du lịch đảm bảo phát triển du lịch một cách bền vững; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, ban, 

ngành trong việc lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ, khai thác rừng, khai 

thác mặt nước và các tài nguyên thiên nhiên khác tại các điểm du lịch. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các xã khảo sát các địa điểm, thời 

vụ phù hợp để gieo trồng, phát triển các vườn hoa, vườn cây ăn quả, các sản phẩm 

nông nghiệp để phục vụ phát triển du lịch. Hướng dẫn cho các hộ gia đình làm du 

lịch thực hiện các mô hình, dự án áp dụng kỹ thuật canh tác hiệu quả.      

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  

- Xây dựng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển hoạt 

động vận tải gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng hạ 

tầng giao thông tại xã Yên Thịnh, Hữu Liên và danh thắng Đồng Lâm xã Hữu Liên 

để phát triển hạ tầng du lịch.  

- Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông (các điểm, đỗ, dừng xe bên 

đường, các điểm du lịch…) gắn với yêu cầu phát triển du lịch. Chủ trì, phối hợp 

với các ngành liên quan xây dựng quy chế hoạt động cho các phương tiện vận tải 

khách du lịch. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động tham quan, trải 

nghiệm tại Làng du lịch cộng đồng Yên Thịnh, Hữu Liên, danh thắng Đồng Lâm 

nhân kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè trong năm nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận 

và tìm hiểu về du lịch địa phương.  

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực 

hiện các nội dung kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí thực 

hiện theo quy định.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá, đặc biệt vào các dịp lễ hội, 

các điểm du lịch; đảm bảo niêm yết giá bán các mặt hàng đặc sản của địa phương, 

giá các dịch vụ du lịch tạo sự tin tưởng cho du khách. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tăng cường các tin, bài tuyên truyền về chủ trương, các chương trình phát 

triển du lịch của huyện; nêu gương các điển hình tiên tiến, các mô hình phát triển 

du lịch trên loa truyền thanh; sản xuất các clip quảng bá về du lịch đăng tải trên 

internet, các trang fanpage của cơ quan đơn vị. Tham gia các Liên hoan, Hội chợ 

du lịch… nhằm quảng bá du lịch địa phương. 

8. Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện  
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Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông và các đơn vị có liên quan biên tập, lựa chọn nội dung tin bài, hình 

ảnh, thiết kế baner về du lịch đăng tải trên Trang TTĐT huyện.  

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân về vị trí, vài trò của ngành du 

lịch đối với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; tuyên truyền thực hiện 

văn minh, văn hóa du lịch và các văn bản quy định của pháp luật về du lịch. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan 

khảo sát, quy hoạch các điểm du lịch tiềm năng để quản lý, xúc tiến đầu tư khai 

thác; quản lý tốt các di tích trên địa bàn; lập phương án thu hút đầu tư du lịch vào 

địa phương nhằm khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Cải tạo, trồng, 

chăm sóc các tuyến đường hoa tạo điểm nhấn cho địa phương. 

- UBND các xã: Yên Thịnh, Hữu Liên triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ 

du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế 

hoạch cụ thể triển khai thực hiện kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể huyện 

Phối hợp chỉ đạo cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội 

tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các tổ chức trực thuộc tham gia 

bằng các chương trình, việc làm cụ thể, thiết thực. Tổ chức vận động, kêu gọi các 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hưởng ứng, tích cực tham gia các hoạt động du lịch 

tại địa phương.  

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế 

hoạch này xây dựng Kế hoạch hoạt động phát triển du lịch; báo cáo kết quả thực 

hiện 6 tháng đầu năm trước ngày 25/6/2021, cả năm trước ngày 15/12/2021 về 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Ban Chỉ 

đạo Phát triển du lịch tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở VH,TT&DL (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy (p/h); 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện (p/h); 

- TV BCĐ huyện (theo QĐ 4308/QĐ-UBND ngày 

13/10/2020); 

- BBT Trang TTĐT huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH&TT.    

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Bùi Quốc Khánh 
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