
Uc BAN NHAN DAN CONG HOA xAHQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH NINH BIINII Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc 

S& O /KH-UBND Ninh BInh, ngày  ALt.  tháng01 nàm 2021 

KE HOACH 
To chu'c Nàm Du ljch Quôc gia 2021 - Hoa Lw, Ninh BInh 

Can cü Van bàn s 4494/VPCP-KGVX ngày 05/6/2020 cüa Van phông 
ChInh phñ v vic dang cai Näm Du ljch Quc gia 2021; 

Can cü Quyt djnh s 3007/QD-BVHTTDL ngày 21/10/2020 cüa B 
tru1ng Bô Van hóa, Th thao và Du ljch v vic thành l.p Ban Chi dto và To 
giüp vic Ban Chi do Näm Du ljch Quc gia 2021 - Hoa Lu, Ninh BInh; 

Can cü Quyt djnh s 3039/QD-BVHTTDL ngày 22/10/2020 cüa B 
tnr1ng Bô Van hóa, Th thao và Du ljch v ban hnh Chuorng trinh t chüc Näm 
Du ljch Quc gia 2021 - Hoa Lu, Ninh BInh. 

UBND tinh xây dirng K hoch t chrc Näm Du ljch Quc gia 2021 - 
Hoa Lu, Ninh BInh (sau day goi tat là Näm Du ljch Quoc gia 2021) thu sau: 

A. MVC  DICH, YEU CAU 

I. Miic dIch 

1. Näm Du ljch Quc gia 2021 là sir kin van hoá - kinh t - xã hi tiêu 
biu, có quy mô Quc gia và tm quic t. Thông qua t chüc Näm Du ljch Quc 
gia 2021 nhm gop phn nâng cao nhn thüc cüa các cp, các ngành và các tang 
liip nhân dan v phát trin du ljch gn vói phát trin kinh t - xã hti. 

2. Trong diu kin djch Covid - 19 cii bàn duçic kim soát và ngän ch.n a 
Vit Nam, các hoit dng cUa Näm Du ljch Quc gia 2021 sê din ra bInh thuang 
d tang cu&ng cong tác quãng bá, xüc tin, lien kt hçip tác phát trin du ljch 
giüa các dja phucing trên Ca nuâc, nâng cao vi th, hInh ánh dt nuac, con ngu?iii 
Vit Nam nói chung, du ljch tinh Ninh BInh nói riêng tai du khách trong và 
ngoài nuóc. 

3. Näm Du ljch Quc gia 2021 là cii hi d ngành du ljch phiic hi và birt 
phá sau dai  djch Covid - 19; dng th?ii gop phn thüc dy nâng cao cht luçmg 
các san ph.m du ljch; xay dijng nhttng san phm du ljch mâi, hp dn, phü hçp 
vâi thu c.0 cüa thj tru&ng khách du ljch. 

4. Thu hUt cãc ngun 1irc du tu h. thng, cii sâ 4t chAt k thut du ljch; 
cãi thin, nãng cao chat luqng ngun nhãn 1irc và các djch vt du ljch; tto sr 
chuyn bin tIch circ v nhn thüc di vói vic phát trin du ljch bn vüng, ti'rng 
buac dua du ljch trà thành ngành kinh t müi nhçn. 
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5. Giri thiu quãng bá các giá trj di san van hóa vt th& phi 4t th và các 
san phâm du ljch dc sac nhäm thu hut khách du ljch trong và ngoài nuc, tao 
dt phá, thüc day phát triên du ljch cüa tinh trong nhffiig näm tip theo. 

II. Yêu can 

1. Các boat  dng, s1r kin cüa Nàm Du ljch Qu& gia 2021 phãi dam bâo 
thirc hin nghiêm cong tác phông, chng djch Covid - 19 theo chi dao  cüa Ban 
BI thu Trung uang Dâng, ChInh phü, Thu tuâng ChInh phil và Ban Chi dao 
Quôc gia phông, chông Covid - 19. 

2. Thrc hin nghiêm sir chi dao  cüa Thu tuàng ChInh phü, Bô Van boa, 
Th thao và Du ljch và các b, ngành lien quan trong t chIrc các hoat  dng 
Nàm Du ljch Quic gia 2021. Dam báo phi hqp chit chë giüa các s, ban, 
ngành, doàn th và chInh quyn các dja phumg; sir hurng üng, tham gia tIch 
curc cüa các t chüc, doanh nghip và nhân dan trong tinh và sir phi hçcp vài các 
tinh, thành ph trong t chüc các sr kin Nàm Du ljch Quc gia 2021. 

3. Tang crnmg cong tác quãn l nhà nu.râc v du ljch, vüa tao  diu kin 
thun lçii vüa theo dôi, giám. sat các t chüc, cá nhân, doanh nghip tham gia to 
chüc các sur kin dung quy djnh. TIch curc xay dirng các san phâm, djch vi du 
ljch mi và nâng cao tInh chuyên nghip trong phiic viii khách du ljch. Xây drng 
môi trix?mg du ljch van minh, an toàn và than thin. 

4. Huy dng ngun kinh phI xâ hi boa hr các t chüc, doanh nghip, 
nguèi dan tham gia cUng vi ngun kinh phi ngân sách nhà nuâc d t chüc các 
hoat dng, s1r kin cüa Näm Du ljch Quc gia 2021, dam bâo tiêt kim, hiu 
qua; tranh thU s1r h trq cUa các co quan truyn thông, báo chI trong boat dng 
quãng bá sir kin. 

B. QUY MO, TEN GQI, ciii oE, THI GIAN, DjA DIEM 

I. Quy mô: Cp Quc gia. 

II. Ten gçi: 

- Ting Vit: "Näm Du ljch Quc gia 2021 - Hoa Lu, Ninh Bmnh". 

- Ting Anh: "Visit Viet Nam Year 2021 - ba Lu, Ninh Binh". 

III. Chü d: "Hoa Lu - C do ngãn näm". 

IV. Logo và hInh ãnh nhn din: Sir diing Logo ca tinh Ninh BInb kern 
theo ten gi "Näm Du ljch Quc gia 2021". 

V. Thô'i glan: Các boat dng tr9ng tam và boat dng hu&ng lmg din ra 
trong su& näm 2021. 

VI. Bla  dim 

1. Các boat dng chInh duqc t chüc t?i  tinh Ninh BInh; 
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2. Các hoit dng hu&ng irng tai  các thành ph& Ha Ni, Hâi Phông, thành 
phô Ho ChI Minh và các tinh: Quãng Ninh, Ha Nam, Nam Djnh, Thai BInh, Hái 
Ducmg, Hung Yen, Bc Ninh, Btc Giang, Hôa BInh, Tuyên Quang, Lang S(m, 
Yen Bái, Lao Cai, Thanh Hóa, Ngh An, Ha TTnh, Thi'ra Thiên Hu, Dà Nàng, 
Quâng Nam, Khánh Hôa, Ba Rja - Vüng Tàu, Lam Dng, Cn Tho, Ca Mau. 

C. NQI DUNG 

I. Các hoit dçing do tinh Ninh BInh chü trl to chfrc 

1. Các hoit dng trQng tam 

1.1. To chá'c h9p báo giri 1hiu Nan, Du ljch Quc gia 2021 

- Th?yi gian: Qu I nm 2021; 

- Dja dim: Thành ph Ninh BInh (hoc thành M Ha N5i); 

- Ni dung: Cung cap thông tin co bàn Näm Du ljch Quc gia 2021 dn 
các Co quan thông thn, báo chI Trung uo'ng và dja phuong; 

- Co quan chi do: Ban T chüc dja phuong Näm Du ljch QuEc gia 2021 
(sau day gi tat là Ban To chz'c); 

- Co quan chü tn thic hin: Ban Tuyên giáo Tinh u; 

- Co quan phi hcip: Tng c11c Du ljch, Si Du ljch, Sâ Thông tin và 
Truyn thông, Sâ Van hóa và The thao, Báo Ninh BInh, Dài Phát thanh và 
Truyn hInh Ninh BInh, mOt so báo, dài a Trung ucmg và các tinh, thành phô; 

(Co Ké' hogch rieng). 

1.2. LêKhai mzc Näm Du Ijch QuEc gia 2021 (két hçrp vó'i Khai mgc Lé 
h5i Hoa Lw nàm 2021 theo Ké hogch sO 109/KH-UBND ngày 02/11/2020 cüa 
UBND tinh). 

- TWii gian: 20h00 Thir Ba, ngày 20/4/2021 (ngày 09 tháng 3 am ljch). 

- Dja dim: Khu Di tich Ljch sü van hóa C do Hoa Lu; 

- Co quan chü tn: Ban T chiirc; 

- Co quan thu?mg trijc: S Du ljch, S& Van hóa và Th thao, Tng Ciic 
Du lich; 

- Co quan phi hçp: Các sâ, ngành, UBND huyn Hoa Lu, các don vj có 
lien quan 

1.3. Lê h3i Chàa Bái DInh 

- Thai gian: Khai hi ngày 17/02/2021 (ngày 06 tháng Giêng am ljch,); 

- Dia dim: Khu du ljch van boa tam linh nüi chüa Bái DInh, xã Gia Sinh, 
huyn Gia Vin; 

- Co quan chi dao:  Ban T chüc; 
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- Dan vj thirc hin: Ban Tn sir Giáo hi Pht giáo tinh Ninh Birth; 

- Ca quan phi hçip: Sâ Du ljch, Sà Van boa và Th thao, Sâ Ni vi, 
Doanh nghip Xây dimg Xuãn Truông, UBND huyn Gia Vin và các dan vj có 
lien quan. 

1.4. Lê hôi Hoa Lw 

- Thri gian: Tü ngày 20 - 22/4/2021 (ngày 09- 11 tháng 3 am i/c/i); 

- Dja dim: Khu Di tIch ljch sir van hóa C do Hoa Lu; 

- Co quan chi dto: UBND tinh Ninh BInh; 

- Ca quan thirc hin: UBND huyn Hoa Lu, Sâ Van boa và Th thao; 

- Ca quan phi hqp: Các sf1, ngânh và các don vj có lien quan. 

(Theo Ké hogch so' 109/KII-UBND ngày 02/11/2020 cña UBND tin/i v 
viêc To chjc Lé h5i Hoa Lu' nám 2021). 

1.5. Lêh5i TràngAn 

- Thai gian: Ngày 29/4/2021 (ngày 18 tháng 3 am i/c/i,); 

- Dja dim: Khu du ljch sinh thai Tràng An, huyn Hoa Lu; 

- Ca quan chi dio: Ban T chüc; 

- Dan vi thirc hin: Doanh nghip Xây drng Xuân Tru&ng; 

- Ca quan phôi hçip: Sâ Du ljch; UBND huyn Hoa Lu và các dan vj có 
lien quan. 

1.6. Lê Dan KIn!, Thiên 

- Thai gian: Qu II nàm 2021; 

- Dja dim: Dan KInh Thiên, xã Gia Sinh, huyn Gia Viên; 

- Ca quan chi dto: Ban T chüc; 

- Dan vj thirc hin: Doanh nghip Xây d%rng Xuân Trueing; 

- Ca quan phi hçrp: Si Du ljch, Ban Trj s1r Giáo hi Pht giáo tinh; 
UBND huyn Gia Vin và các dan vj có lien quan. 

1.7. Tuân Du Ijch "Sic yang Tam Côc - Tràng An" 

- Thôri gian: Qu II näm 2021; 

- Dja dim: Khu du ljch Tam CSc - BIch Dng, Khu du ljch sinh thai 
Tràng An; 

- Ca quan clii dao: Ban T chüc; 

- Ca quan thrc hin: S& Du ljch; 
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- Co quan phii hcp: UBND huyn Hoa Lu; các sâ, ngành lien quan; 
Doanh nghip Xây drng Xuân Trix&ig. 

(Co KI hogch riêng). 

1.8. Trién lam M9 thucit "Di san van hóa Ninh Blnh" nám 2021 và 
Triên lam ánh ngh thuIt "Nm/i Bin/i huyên thoçzi" 

- Thyi gian: Qu II nàm 2021; 

- Dja dim: Trung tam dá ngh thut và dá qu Hng Quang, xä Ninh 
Thang, huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh; 

- Don vj thirc hin: Cong ty TNHZH Dá Vit HMg Quang và ngh s 
nhiêp ánh Ng9c Khánh; 

- Co quan phi hçip: S& Van hóa và Th thao, Sâ Du ljch, UBND huyn 
Hoa Lu. 

1.9. TuEn lê Các Phwo'ng d,i ngàn 

- Thyi gian: Cui tháng 4, du tháng 5 nãm 2021; 

- Dja dim: XA Cue Phuang, Vuin Qu& gia Cue Phuong và các khu, 
diem du ljch van hóa tam linh, du ljch sinh thai, nghi duoiig trén dja bàn huyn 
Nho Quan; 

- Co quan thijc hin: UBND huyn Nho Quan; 

- Co quan phi hçrp: Sâ Van hóa và Th thao, Sâ Du ljch và các &m vj 
lien quan. 

1.10. H3i chi triñn lam cong nghip 1hwmg miii và du ljch Nm/i Bin/i 
nám 2021 

- Thai gian: Qu III näm 2021; 

- Dja dim: Thành ph Ninh BInh; 

- Co quan thirc hin: Si Cong Thuong; 

- Co quan phi hcip: Si Du ljch và các don vj có lien quan. 

1.11. Lê Blmgc Nàm Du ljch Quc gia 2021 

- Thai gian: Tháng 12 näm 2021; 

- Dja dim: Khu du ljch sinh thai Tràng An (hoc Quáng tru'&ng Dinh 
Tiên Hoàng Dé, thành phô Ninh Blnh); 

- Co quan chi dao: Ban To chirc; 

- Co quan thirc hin: Sâ Du ljch; S& Van hóa và Th thao; Dài Phát thanh 
và Truyên hInh Ninh BInh; Doanh nghiêp Xây dung Xuân Tnthng; 

- Co quan phi hcip: Tng ciic Du ljch, các sä, ngành, don vj có lien quan. 

(Co KI hogch rieng). 
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2. Các hoit dng khác 

2.1. LêhôiDn Thai Vi 

- ThOi gian: Tü ngày 25 - 26/4/202 1 (ngày 14- 15 tháng 3 am i/c/i); 

- Dja dim: Dn Thai Vi, xã Ninh Hãi, huyn Hoa Lu; 

- Ca quan thirc hin: UBND huyn Hoa Lu; 

- Ca quan phi hqp: SO Van hóa và Th thao; SO Du ljch và các dan vj có 
lion quan. 

2.2. Lê h3i D3ng Hoa Lw 

- Th?Yi gian: Tü ngày 2 1/02 - 24/02/202 1 (ngày 10- 13 tháng Giêng am ijch), 

- Dja dim: Khu di tIch ljch sü van boa Dng Hoa Lu, xâ Gia Hung, 
huyn Gia Vin; 

- Ca quan chi dao:  UBNID huyn Gia Vin; 

- Ca quan thirc hin: UBND xã Gia Hung, huyn Gia Vin; 

- Ca quan phi hçp: Phông Van hóa và Thông tin huyn Gia Vin, các co 
quan, dan vj có lien quan. 

2.3. Lê hôiDn Dâu 

- ThOi gian: Tü ngày 05/4 - 14/4/202 1 (th' ngày 24/02 - 03/3 am itch); 
ChInh hi: ngày 05/4/2021 (ngày 24 tháng 02 am ijch), 

- Dja dim: Dn Dâu, phumg Nam San; DInh lang L Nhân, phu?mg Yen 
BInh, thành ph Tam Dip; 

- Ca quan chi dto: UBNID thành pM Tam Dip; 

- Ca quan thrc hin: UBND phu&ng Yen BInh vã Ban Quân 1 Dn Dâu - 
Quán Cháo; 

- Ca quan pMi hqp: UBND phumg Nam San, phuOng Tây San, phông 
Van hóa và Thông tin thành pM Tam Dip; các ca quan, dan vj có lien quan. 

2.4. Lêh3iDn Thánh Nguyn 

- Thai gian: Tü ngày 19/4 - 21/4/2021 (ngày 08- 10 tháng 3 am iich,); 

- Dja dim: Khu di tIch ljch sir van boa Dn Thánh Nguyen, xã Gia Tin 
và xã Gia Thing, huyn Gia Vin; 

- Ca quan chi dao:  UBND huyn Gia Vin; 

- Ca quan thirc hin: UBND các xä: Gia Tin, Gia Thng, huyn Gia Vin. 

2.5. Lê h3iDn Nguyen Cong Trw 

- ThOi gian: Tü ngày 15 - 17/12/2021 ('ngày 12 - 14 tháng 11 am i/c/i); 
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- Dja dim: Dn thr Nguyn Cong Ti-Cr, xA Quang Thin, huyn Kim San; 

- Ca quan chi do: UBND huyn Kim San; 

- Ca quan thirc hin: UBND xã Quang Thin, huyn Kim San; 

- Ca quan phi hqp: Các dan vj lien quan. 

2.6. LêhôiBáoBán 

- ThM gian: Tü ngây 23 - 25/02/202 1 (ngày 12-14 tháng Giêng am ljch), 

- Dja dim: Xã Yen Tü, huyn Yen Mo; 

- Ca quan chi dto: UBND huyn Yôn Mo; 

- Ca quan thirc hin: UBND xã Yen Ti'i, huyn Yen Mo; 

- Ca quan pMi hqp: Phông Van hóa và Thông tin huyn Yen Mo, các dan 
vj Co lien quan. 

2.7. Lê h5i Den Dông H3i 

- Thôi gian: Ngày 22/3/2020 (ngày 10/02 am lich), 

- Dja dim: Xã Ninh An, huyn Hoa Lu; 

- Ca quan chi dao:  UBND huyn Hoa Lu; 

- Co quan thirc hin: UBND xã Ninh An; 

- Ca quan phi hçip: Phông Van boa và Thông tin huyn Hoa Lu, các dan 
vj có lien quan. 

2.8. Gui Vô djch Karate Bong Nam A 2021 (TieAn  SEA Games) 

- Thji gian: Tháng 4 näm 2021; 

- Dja diem: T.i thành ph Ninh BInh; 

- Ca quan chü trI: Tong Ciic th dc th thao; 

- Ca quan phi hqp: 5Cr Van hóa va Th thao. 

2.9. Bang cal to chu'c thi dlii mon Karate trong khuôn khô SEA 
Games 31 

- Th?yi gian: Qu IV näm 2021; 

- Dja dim: Tti thành ph Ninh BInh; 

- Ca quan chü tn: Tng Ciic th diic th thao; 

- Ca quan phi hqp: 5Cr Van hóa và Th thao. 

2.10. Giái bong chuyên Cap Hoa Lw 2021 

- ThCri gian: Tháng 3 nàm 2021; 

- Dja dim: Nhà thi du Th diic Th thao tinh Ninh BInh; 
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- Ca quan thirc hin: Sâ Van hóa và Th thao; 

- Ca quan phi hçip: Các s&, ngành, UBNID eác huyn, thành ph có lien quan. 

2.11. Giái Vit dã xãj, phiróiig, th trin tmnh N/nh Binh 1n thfr V-
Cép SHB 

- Thñ gian: Qu I näm 2021; 

- Dia dim: NIià thi du Th due th thao tinh Ninh BInh; 

- Ca quan thirc hin: Sâ Van boa và Th thao; 

- Ca quan phi hçrp: Các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành phi có 
lien quan. 

2.12. Giái Vit dan 43c 

- Thñ gian: Tháng 4 näm 2021; 

- Dja dim: Khu Di tIch ljch sü van hóa C do Hoa Lu; 

- Ca quan thirc hin: Sâ Van hóa và Th thao; 

- Ca quan phEi hçip: UBND eáe huyn, thành ph& 

2.13. Giãi Bong dd Nhi dng áp Phát thanh và Truyên hlnh 

- ThM gian: Tháng 8 näm 2021; 

- Dja dim: Nhà thi ctu Th diic th thao tinh Ninh BInh; 

- Ca quan thirc hin: Si Van hóa và Th thao; 

- Ca quan phi hqp: Các sà, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph có 
lien quail. 

2.14. Giãi Bong chuyn nam tinh Ninh Blnh 

- Th?i gian: Tháng 12 näm 2021; 

- Dia dim: Nhà thi du Th due th thao tinh Ninh BInh; 

- Ca quan thirc hin: Sâ Van hóa và Th thao; 

- Ca quan phi hçip: Các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph có 
lien quail. 

2.15. GiOi chiy Các Pinning Junggle Paths 

- Thñ gian: Tháng 4 näm 2021; 

- Dja dim: Cue Phuang, huyn Nho Quan, tinh Ninh BInh; 

- Dan vj t chüc: Cong ty C phn Duông dua mài; 

- Ca quan phi hqp: Si Van hóa và Th thao. 

2.16. Giãi TràngAn Marathon ln thu'IInãm 2021 
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- Th?ñ gian: Tháng 4 näm 2021; 

- Dja dim: Khu Di tIch ljch sü van hóa Co do Hoa Lu, Khu du ljch sinh 
thai Tràng An; 

- Don vj t chüc: Cong ty TNHH TM&DV Do-win Hung Phát; 

- Co quan ph& hçip: Si Vn hóa và Th thao. 

2.17. Festival Tràng An kEt n6i di san 

- Th?ñ gian: Qu III nàm 2021; 

- Dja dim: Thành ph Ninh BInh; 

- Co quan thirc hin: Sv Van hóa và The thao; 

- Co quan phi hqp: Si Du ljch và các Co quan, don vi lien quan. 

2.18. Cuc thi Htthng dan viên du ljch và xê'p hzng hithng dan viên du 
ljch mörng 

- Thyi gian: Qu II näm 2021; 

- Dja dim: Thành ph Ninh BInh; 

- Co quan thirc hin: S& Du ljch; 

- Co quan phi hqp: TriRing Dü hc Hoa Lu; Hip hi Du ljch Ninh 
BInh; S Van hóa, Th thao và Du ljch, Sâ Du ljch các tinh dông bang song 
Hông và các tinh lan c.n; các don vi lion quan. 

2.19. cu3c thi Du bê'p giói tinh Ninh BInh nàm 2021 

- ThTyi gian: Qu IV näm 2021; 

- Dja dim: Thành ph Ninh BInh; 

- Co quan thirc hin: Hip hi Du ljch Ninh BInh; 

- Co quan phi hcip: Tri.ràng Dii h9c Hoa Lu; Trung tam Thông tin Xüc 
tiên Du ljch. 

2.20. Cu3c liii sang tác ãnh ngh thuIt v "Dat và Ngithi Ninh Blnh" 

- Th?ñ gian: Qu III näm 2021; 

- Dja diem: Trên dja bàn tinh Ninh BInh; 

- Co quan thirc hin: Hti Van h9c ngh thut tinh; 

- Co quan phi hçip: Sâ Van hóa và Th thao, Hi Ngh si Nhip ânh 
Vit Nam. 

2.21. Thi "Ngu'ô'i dçp Hoa Lw nám 2021" 

- Thii gian: Qu III nàm 2021; 

- Dja dim: Thành ph Ninh BInh; 
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- Ca quan thirc hin: Sâ Van boa và Th thao; 

- Ca quan phôi hçp: Các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph có 
lien quan. 

2.22. Lien hoan các Câu lgc bji hat Xâm khu vrc phIa B& Iin thfr II-
Ninh BInh nan, 2021 

- Thyi gian: Qu III nàm 2021; 

- Dja dim: Thânh ph Ninh BInh; 

- Ca quan thirc hin: Si Van hóa và Th thao; 

- Ca quan phi hçp: Ciic Van hóa ca sâ; S Van hóa, Th thao và Du 
ljchlSâ Van hóa và The thao các tinh, thành ph UBND huyn Yen Mo; các ca 
quan, don vi lien quan. 

2.23. H3i thão Quc tl vt ngh thuIt hat Xâm 

- Thai gian: Qu II näm 2021; 

- Dja diem: Thành pM Ninh BInh; 

- Ca quan thirc hin: Sâ Van hóa và Th thao; 

- Co quan pMi hqp: Các ca quan, dan vj cüa Trung hang và dja phuang 
có lien quan. 

2.24. TE3 chá'c h3i I/tao vphát trin ngun n/tan lrc du ljch 

- Thai gian: Qu III näm 2021; 

- Dja diem: Thành pM Ninh BInh; 

- Ca quan thirc hin: Hip hji Du ljch Ninh BInh; 

- Ca quan pMi hcip: Sâ Du ljch; Tru&ng Dti hçc Hoa Lii và cac don vj 
lien quan. 

2.25. H3i I/tao quEc II v báo tan, khai Iliac các giá trj Di san van hóa 
và thiên nhiên tlJgiói gn vôiphát Iritn dii ljch bhi vfrng 

- Thai gian: Tháng 10 nàm 2021; 

- Dja dim: Khách san  Bái DInh, xä Gia Sinh, huyn Gia Vin; 

- Ca quan thirc hin: Sà Du ljch; 

- Ca quan pMi hçp: Uy ban quc gia UNESCO, Hi dng Di san van hóa 
quc gia; Ciric Di san Van boa, Hip hi Du ljch và các don vj có lien quan khác. 

2.26. Festival sinh vat cãnh Iinh Ninh Blnh thn I/ta' IV 

- Thai gian: Tü ngày 09 - 23/3/2021; 

- Dja dim: Nba thi du Th d%ic Th thao tinh Ninh BInh; 
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- Co quan chü tn thic hin: HOi  sinh v.t cânh tinh Ninh BInh; 

- Ca quan phi hçip: Sâ Du ljch, S Van boa và Th thao, UBND các 
huyn, thành ph& 

2.27. Tru'ng bay cii vutNinh Blnh 

- Th?ñ gian: Qu II 11am 2021; 

- Dja dim: Thành ph Ninh BInh; 

- Co quan thirc hin: Si Van boa và Th thao; 

- Ca quan ph,i hqp: H)i Co 4t Tràng An Ninh BInh. 

II. Các hoit dông do B Van hóa, th thao và Du 1!ch  chi do và phôi 
hçp vó'i các b, ngành, dia phirong to chtrc 

Co 4 co quan thuc B Van hóa, Th thao và Du ljch: Tng ciic Du ljch, 
Ciic Ngh thut nhiêp ânh vâ triên lam; Trung tam Van hóá, Ngh thut Vit 
Nam; Cjc Hcrp tác quc t tham gia các ho?t dng theo Quyt djnh so 3039/QD-
BVHTTDL ngày 22/10/2020 cüa Bô Van hóa, Th thao và Du ljch v vic ban 
hành Chuang trInh t chüc Nàm Du ljch Quc gia 2021 - Hoa Lu, Ninh BInh 

III. Các hot dng, siy kiin hurô'ng u'ng do các tinh, thành phô to chine 

Co 27 tinh, thành ph tham gia däng k các sr kin hu&ng üng, gôm: Ha 
Ni, Hãi Phông, Quáng Ninh, Ha Nam, Nam Djnh, Thai BInh, Hãi Duang, 
Hung Yen, Bàc Ninh, Bàc Giang, Hôa BInh, Tuyên Quang, Ltng Son, Yen Bái, 
Lao Cai, Thanh Hóa, Ngh An, Ha TTnh, Thüa Thiên Hu, Dà Näng, Quãng 
Nam, thành phi H ChI Minh, Khánh Hôa, Ba Rja - Vüng Tàu, Lam Dông, Can 
Tha, Ca Mau. 

D. CAC HOAT DQNG XUC TIEN, QUANG BA NAM DU LCH 
QUOC GIA 2021 

I. Biên tip, in n, xuât ban an phâm, san phâm tuyên truyên quãng 
bá Näm Du llch  Quôc gia 2021 

1. Ni dung: Biên tip,  in .n, xut ban các n phm: Video clip giri thiu 
du ljch Ninh BInh; t rai, tp gp, catalloge quãng bá v Näm Du ljch Quc gia 
2021; in tti drng qua tang phiic vi các sir kin quãng bá Näm Du ljch Quôc gia 
2021; biên tp xut ban cun sách di tIch ljch sü - van hóa tiêu biu tinh Ninh 
BInh; biên tip,  in n sách "Hoa Lu du n ngàn 11am" (song ngft). 

2. Thô'i gian: Qu IV näm 2020 và näm 2021; 

3. Co quan chi do: Ban To chüc; 

4. Co quan chü trI thuyc hin: Sà Du ljch; S& Van boa và Th thao; 

5. Co quan phôi hçvp: Dài Phát thanh và Truyên hInh Ninh BInh, S& 
Thông tin và Tmyn thông, Si Van hóa và Th thao. 
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II. To churc don các doàn FAMTRIP den xOc tin diem den và quãng 
ha du ljch trong nãm 2021 

1. Thôi gian: Qu II näm 2021; 

2. DIa  diem khão sat: Các khu, dim du ljch cña tinh; 

3. Thành phân: Các &m vj hr hành trong nixóc và quôc tê; Hip hi Du 
ljch Viêt Nam, Hip hi Du ljch các tinh, thành ph 

4. Co quan chü trI thirc hin: Sâ Du ljch; 

5. Co quan phôi hçrp: Tng ciic Du ljch, Hip hi Du ljch Ninh Binh. 

III. Co dng, tuyên truyn 

1. Ni dung: 

- Thit k, in n makét quãng cáo, pano tm h9n, poster, bng zôn... ti các 
dja dim cong cong nhiz: Duâng ph& nhà ga, các khu, dim du ljch...; b sung, 
nng cap h thông pano tam lan, man hmnh LED,... phiic viii cong tác tuyên truyn; 

- Tuyên truyn trên các phucmg tin thông tin di chüng (tren các báo, 
dài): Xây drng các phóng s1r, chuyên trang, chuyên miic và t chüc cuc thi báo 
chI vit v d tài du ljch Ninh BInh. 

2. ThO'i gian: Näm 2021; 

3. Co quan chi do: Ban TO chüc; 

4. Co quan chü trI thirc hin: Sâ Du ljch; UBND các huyn, thành ph 

5. Co quan phôi hçrp: Ban Tuyên giáo Tinhüy; Si Van hóa và Th thao; 
Báo Ninh BInh; Dài Phát thanh và Truyn hInh Ninh Binh. 

IV. To chfrc các hoyt dng xOc tin, quãng ha Nãm Du Ijch Quôc gia 2021 

1. Tham gia các Hi chçr Du ljch quôc tê to chtrc ti Vit Nam 

- Hi chçi Du ljch quôc t VITM Ha Ni (tháng 3 nàm 2021) và Hti chçi 
Du ljch quc t thành ph H ChI Minh (tháng 9 nám 2021); 

- Co quan chi dto: Ban To chirc; 

- Co quan chü tn thirc hin: Sâ Du ljch; 

- Co quan phi hqp: Tng ciic Du ljch, Hip hi Du ljch, các doanh 
nghip du ljch vá các don vj có lien quan. 

2. To chuc xñc, tiên quãng bá thu hOt khách du ljch quôc t thông 
qua các nn tOng s& trang tin din tu' và ung diing du llch  thông minh 

B. TO CHU'C THVC HIN 

I. ThOnh 1p Ban To chuc dja phirong và các Tiêu ban giOp vic 

1. Thành 1p  Ban To chO'c dja phirong NOm Du ljch Quôc gia 2021 



13 

2. Thành 1p Các Tiu ban giüp vic 

II. Phân cong nhim vy 

1. SDu1jch 

- Là co quan thuing trrc giUp Ban T chirc; can cü tInh hInh djch bnh 
Covid 19, kjp th?ñ tham muu, báo cáo UBNI tinh, Ban Chi do, Ban T chüc 
diêu chinh các sir kin, hott dng cüa Näm Du ljch Quc gia 2021 cho phü hçip. 

- Là du mi lien h vài Tng c1ic Du ljch, S Van hóa, Th thao và Du 
ljcbISti Du ljch các tinh, thành ph có s1r kin hithng i'rng Nàm Du ljch Quc gia 
2021 d tip nhn thông tin, d Xutt giâi quyt các nhim vi duçic phân công, 
dam báo kjp thii, hiu qua; ttng hcip tInh hInh thirc hin các s1r kin humg iimg. 

- Chü tn, phi hcip vOi các sà, ban, ngãnh, UBNID các huyn, thành phi 
tham mixu UBND tinh thành 1p Ban T chüc, các Tiu ban và phân cong nhim 
vii các thành viên Ban T chüc, nhim vi cüa các Tiu ban. 

- Phi hçp vâi Ban Tuyên giáo Tinhüy, Tng ciic Du ljch và các Co quan 
lien quan t chirc hçp báo gith thiu Näm Du ljch Quc gia 2021. 

- Phi hqp vâi S& Van hóa Th thao xây dirng k hoch chi tit và kjch 
bàn chuong trInh L Khai mic; chü tn, phi hçip vài Tng cijc Du ljch Va cáC 
don vj lien quan tham muu xây dung k hotch chi tit và kjch bàn chrnmg trInh 
L B mac, tham muu d xut 1ira ch9n don vj t chrc s1r kin, chuong trinh 
nghê thuât và kich bàn L B mac, Tun Du ljch Ninh BInh "Sac yang Tam Côc 
- Tràng An 2021" và các hoat dng do Sâ Du ljch chU tn. 

- Biên tip, in n và xut bàn các n phm quãng bá Nàm Du ljch Quc gia 
2021. Chü trI, phi hçp vói các don vj lien quan hra ch9n mâu san xuât, các san 
phm km nim phiic vii quãng bá hInh ãnh du ljch Ninh BInh và Nàm Du ljch 
Quc gia 2021; in giy myi, phü hiu Xe, the dii biu...; thirc hin tuyên truyén 
trrc quan và t chüc các ho?t dng xüc tin, quàng bá Nam Du ljch Quôc gia 
2021 a trong và ngoài nithc. 

- ChU t, phi hqp vâi Sâ Van boa và Th thao, Van phông UBND tinh 
và các don vj lien quan 1p danh sách khách m?yi dir L Khai mac, L B mac và 
các hoit dtng khác thuc Nàm Du ljch Quc gia 2021. 

- Chü trI, phi hçip vâi Van phông UBNID tinh, Sâ Van hóa và Th thao, 
Van phông Tinh üy, Van phông HDND tinh, Van phông Doàn Di biu Quc 
hi tinh và các don vj lien quan don tip, b6 trI noi an nghi; sap Xep ch ngi 
cho các dai  biu v dir L Khai mtc, L B mc Näm Du ljch Quôc gia 2021. 

- Là d&u mi theo dOi, tng hçip tin d t chüc trin khai thc hin nhim 
vi duçic giao cüa các sâ, ban, ngành, doàn th; các huyn, thãrih ph, các don vj 
lien quan; kjp thai d xut, báo cáo Ban Chi do, Ban T chüc giâi quyêt nhCng 
vn d vithng mc phát sinh. 



14 

- Huy dng các dcm vj, doanh nghip, cá nhân kinh doanh djch vi du ljch 
tIch circ hisàng 1mg tham gia các hot dng, sr kiin Näm Du ljch Quc gia 
2021, nâng cao chat luang djch vu du ljch, thirc hin van boa, van minh du ljch, 
xây dirng hInh ãnh, thixang hiu và uy tin phiic vti du khách dn tham quan, trãi 
nghim, khão sat các san phm du ljch ti Ninh BInh. 

- ChU tn, phi hçip vci các dan vj có lien quan tham mu'u Ban T chüc 
huy dng tài trg cüa các to chüc, doanh nghip cho Näm Du ljch Quc gia 2021. 

- Chü tn, phi hçip vâi các dan vj có lien quan cung cp dy dü thông tin 
ye cong ty, ni dung cOng vic, s luçing nhân viên... cüa các cong ty t chüc sir 
kin cho Tiêu ban An ninh trQt tir, y t, môi truông d phiic vi cong tác nm tInh 
hInh, dam báo an ninh trt tir. 

- Chü trI, phôi hçp Ban Tuyên giáo Tinhüy, Sâ VAn boa và Th thao, VAn 
phông Tinh üy, Van phông UBND tinh tham muu, dir tháo bài phát biu cüa 
lAnh dto fYãng, Nhà nuóc và lAnh dto tinh trong L B mtc. 

- Chü trI, phôi hcp vâi Sâ Ni vii, các dan vi lien quan d xut Chü tjch 
UBND tinh khen thithng các tp th, cá nhân có thành tich xuât sAc, tiêu biêu 
trong cOng tác t chIrc Näm Du ljch Quc gia 2021. 

2. S& VAn hóa và The thao 

- Chü trI, phi hçip vái Sâ Du ljch tham milu xây dimg K hoch chi ti& 
và kjch bàn chuang trmnh L Khai mc (hng ghép trong Lé khai mgc Lé h5i Hoa 
Lw nàm 2021 theo Ké hogch s 109/KFJ-UBND ngày 02/11/2020 cja UBND 
tlnh v viêc Td chzc Llhói Hoa Lw nàm 2021). 

- Tham mixu UBND tinh t.p trung chi do cOng tác chu.n bj và to chirc 
trin khai các hoit dng vAn hóa, th thao ti K hoch nay. 

- Kim tra, huàng dn các dja phuang, doanh nghip trong trin khai các 
ho?t dng v van hóa, th thao, tuyên truyn NAm Du ljch Quc gia 2021. 

- Chü trì (hoc phi hcrp vài các do'n vj thu3c Bô Van hóa, Th thao và Du 
ljch,) vâ các don vj lien quan thic hin các hoat  dng duqc giao. 

- Chü trì, phi hcip vi các co quan tang cung thanh tra, kim tra, xü l 
vi phtm theo thm quyn hoc kin nghj co quan có thm quyn xir l các sai 
phtm trong hott dng vAn hóa, th thao; kinh doanh djch vii vAn hóa cong cong; 
bão v, phát huy giá trj di tIch; quàn 1 và t chüc 1 hi tren dja bàn tinh theo 
dung quy djnh cüa pháp lut. 

- Chü trI, ph6i hçip vci các sä, ngành có lien quan hoãn chinh thu tiic phê 
duyt diu chinh dir an xây dirng du6ng bao, hAo nuOc vüng bAo v dc bit Co 
do Hoa Lu và dy nhanh tin d tnin khai thçrc hin các dr an nht là hang mic 
bâi d xc phIa dOng Cu Hi, xA Trithng Yen, huyn Hoa Lu. 
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- Hithng dn Hi Sinh vt cánh tinh xây d%rng k hotch và t chüc Trin 
lam Festival sinh vat cánh tinh Ninh BIrth 1n thu IV. 

3. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Chü tn, phi hçip vói Sâ Du ljch xây dirng k hoach  và T chüc hp báo 
giâi thiu Näm Du ljch Quc gia 2021. 

- Chi dao,  djnh hiiàng cong tác tuyên truyên dn các cp üy dãng, chInh 
quyn, nhân dan v sir kin Näm Du ljch Quc gia 2021. 

- Chi do các cci quan báo chI cüa tinh, phi hcp vài các co quan báo chI 
trung hong dy manh  cong tác tuyên truyn v Näm Du ljch Quc gia 2021, xây 
dirng các chuyên mic, chuyên trang, phóng sr, các tin bài vit v hoat dng cüa 
Näm Du ljch Qu& gia 2021. 

- Phi hçrp vâi Sâ Du ljch nghiên ctru, d xut ni dung tuyên truyn trên 
các bang rOn, khu hiu, pano tm lan, bang din tir. 

- Phi hçip vâi Sâ Du ljch, S Van hóa và Th thao chun bj các bài phát biu 
cüa Länh dao  tinh và Lath dao  Dáng, Nha rnrOc tai  L Khai mac  và Lé Be mac. 

4. Van phông UBND tinh 

- Phi hçip vai S Du ljch và các cci quan, don vj lien quan chun bj n(i 
dung cUa các cuc hp Ban Chi dao,  Ban T chüc và các hi nghj có lien quan. 

- Phi hqp vói S& Van hóa và Th thao, Si Du ljch tham muu cho UBND 
tinh thành phn khách mai; len market giy mai; in giy mäi, phü hiu Xe, phü 
hiêu dai biu; phi hqp vâi Van phông Tinh üy, Van phông HOND tinh, Van 
phông Doàn DBQH tinh, các sâ, ban, ngành và các co quan, don vj giri giây 
m?ñ, san phm tuyên truyn dn dai  biu tham dir L khai mac,  L b mac  và 
các six kiên khác. 

- Phi hçip vâi Sâ Van hóa và Th thao, Si Du ljch và các don vj lien 
quan xây drng kjch bàn Chuong trinh, L Khai mac,  L B mac. 

- Chi dao  Cng Thông tin din tir tinh xây dmg chuyên trang v Näm Du 
ljch Quc gia 2021. Tham mlxu UBND tinh Co van bàn d nghj UBND các tinh, 
thành ph có si,r kin hrning 1mg dt banner và duang link dn chuyên trang 
Näm Du ljch Quc gia 2021 trên Cng Thông tin din tIm tinh Ninh BInh. 

- Phi hçip vói S Du ljch, Van phOng Tinh üy, Van phOng HDND tinh, 
Van phOng Doãn dai  biu Qutc hi tinh don tip di biu khách quOc tê, trung 
hang, các tinh, thành phd; phi hqp b trI di.ra, don các dng chI nguyôn là Lath 
dao tinh,  dai  biu M Viêt Nam anh hung v du L Khai mac,  L Be mac  và các 
hoat dng khác có mai các dai  biêu trén. 

- ChIm tn, phi hçip vai Si Van hóa và Th thao, S& Du ljch xay dimg so 
d, s.p xp ch ngi cho các dai  biu khách mai dir L Khai mac,  L B mac. 



16 

- Phi hap vri So Van hóa và Th thao, SO Du ljch chun bj các bài phát 
biêu cüa Länh dao  tinh và Länh dao  Dng, Nhà nuOc tai  L Khai mac,  L Be mac. 

5. Van phông Tinh üy 

- Phi hap vOi SO Du ljch 1p danh sách, don tip, phiic vii dai  biu khách 
mOi là Lãnh dao  Dãng, Nhà nuOc; chü trI, phi hap các Ban xây dirng Dáng cüa 
Tinh üy don tip khách mOi Van phOng Trung uang Dâng, Ban Dôi ngoai Trung 
uang, Ban Kinh t Trung uang, Ban xây dmg Dãng trung uang, các Tinh üy, 
Thành üy dir L Khai mac,  L B mac  và các slr kin khác. 

- B trI dim don, phçic vii các dMg chI Nguyen là BI thu, Phó BI thu 
ThuOng tr1rc Tinh üy v dij L Khai mac,  Lê Be mac  và các sir kin khác. 

- Phi hap vOi SO Van hóa và Th thao, SO Du ljch chun bj các bài phát 
biu cüa Länh dao  tinh và Lãnh dao  Dáng, Nhà nuOc tai  L Khai mac,  L B mac. 

6. Van phông HONI) tinh và Van phông Doàn BBQH tinh 

- Phi hap don tip khách mOi cña Trung uang, các tinh, thành ph d1r L 
Khai mac,  Lê B mac  và các sir kin khác. 

- B tn dim don, phc vi.i các dng chI lao thành cách mng, nguyen là 
lath dao  F[DND, nguyen lath dao  DBQH tinh v dir Lê Khai mac,  Lê Be mac 
và các sir kiên khác. 

7. Cong an tinh 

Chü trI, phi hap vOi BO Chi buy Quân sr tinh, các ngành, các dja 
phuang và các dan vj có lien quan xây drng, trin khai thirc hin k hoach, 
phuang an dam bão an ninh trt t1r, an toàn giao thông, phOng chng cháy n tai 
các khu vi1c din ra các hoat dng cüa Näm Du ljth Quc gia 2021. Dac  bit xây 
dirng, b trI lirc luqng trin khai k hoach bào dam an ninh trtt tir, phông chng 
cháy n, phân luMg giao thông và phuang an báo v, don, dn doàn các dng 
chI lãnh dao  cp cao cüa Dãng, Nhà nuOc tham di,r L Khai mac,  L Be mac  và 
các st.r kiên khác. 

8. B Chi huy Quân siy tinh 

- Thirc hin rà phá bom mIn, phOng chng, x1r trI các tInh huông lien quan 
dn sir c cht dec,  phOng  xa,  bàn giao dja bàn an toàn cho Cong an tinh tnr6c 
khi din ra L Khai mac,  L B mac  truOc 24 giO khi din ra sr kin. 

- Chü tn, pMi hap vOi Cong an tinh trong cong tác qun 1 các thit bj 
bay không nguOi lái tai  khu vc din ra boat dng L Khai mac  và L B mac. 

- Chü tni, phi hap dn vj lien quan t chüc b.n pháo boa tai L Khai 

mac, L B mac. 

- Xây dmg k hoach, tnin khai 1rc luqng ph,i hap vOi Cong an tinh giü 
gin an ninh, trt tr xã hi và tham gia các boat dng khác. 
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9. S& Thông tin và Truyên thông 

- Chi dto, huàng dn các cci quan báo chI, co quan thông tin tuyen truyn, 
các trang thông tin din tir tng hqp và h thng dài truyn thanh c sâ trên dja 
bàn tinh xây drng các chuyên trang, chuyên mi1c v Näm Du ljch Qu& gia 
2021; day mtnh cong tác thông tin tuyên truyn truâc, trong và sau khi din ra 
sir kin Näm Du ljch Quc gia 2021. 

- Thirc hin K hoach  truyn thông Nàm Du ljch Quc gia 2021. 

- Xuât bàn tài 1iu v tuyên truyn, quáng bá v du ljch Ninh BInh vâi chü 
d "Hoa Lu - Ci do ngàn 11am". San xut phim tài !iu, phóng s1r ye Du ljch 
Ninh BInh phát song trén kênh truyn hInh di ngoui cüa Trung uang. Duy trI 
chuyên m1ic "Du ljch Ninh BInh" trên trang thông tin din tü tng hqp, trang 
Thông tin Di ngoi tinh Ninh BInh và Dtc san Thông tin và Truyên thông cüa 
Sâ; To chüc trung bay, trin lam ành tuyên truyn, giâi thiu, quâng bá ye du 
ljch vâi chü d "Du ljch Ninh BInh - Non hi tii cãnh quan". 

- CM dto các doanh nghip buu chInh, vin thông dam bão thông tin lien 
1tc thông su& tnrác, trong và sau khi din ra các hott dng cüa Näm Du ljch 
Quc gia 2021. Phi hap viii các doanh nghip vin thông kim tra, rà soát lji 
mng luài và có phucmg an dir phOng dam bão an toàn, an ninh thông su&. 

10. S& Tài chInh 

- Tham mru UBND tinh b tn kinh phi d thirc hin Kê hoch dam bào 
tit kim, hiu qua, theo dung quy djnh cüa Lut Ngân sách Nhà nrnic và các 
quy ddinnhj cüa pháp lut có lien quan. 

- Phi hap vth SO K hotch và Du tu tham muu UBNID tinh b tn kinh 
phI thijc hin các dii an trng dim cOn dO dang phiic vçi các sr kin Näm Du 
ljch Quc gia 2021; hithng dn các con quan, dan vj sü diing, thanh quyêt toán 
theo quy djnh. 

- Phi hap vOi SO Cong Thuang, SO Du ljch, Ciic Quân 1 thj tnrOng, 
UBND các huyn, thành ph thiic hin các bin pháp kim soát giá djch vçi, 
ngän chin vic tang giá djch vii d tric 1çi cüa các khu, dim du ljch, các con sO 
kinh doanh djch v11 thuang mgi, du ljch. 

11. S& K hoich và Dan tir 

- T chüc kim tra, don d& các dir an, cong trInh du tu ht tang tr9ng 
dim du ljch, các dii an du tu con sO v.t chit k thu.t phiic vii Näm Du ljch 
Quc gia 2021. 

- Phi hap vOi SO Tài. chInh rà soát, tham muu UBND tinh chi do các 
dan vj lien quan hoàn thin thu tiic, b tn kinh phi cho các dt,r an trng dim 
phic vii các sr kin Näm Du ljch Quc gia 2021. 
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- Phti hqp vâi các Co quan lien quan trong cong tác vn dng tài trçi dê tO 
chüc mt so hott dng cüa Nàm Du ljch Quc gia 2021. 

12.S&Yt 

- Xây drng K hoach  phông, chng djch bnh Covid-19 cho Näm Du ljch 
QuOc gia 2021, trén Co s& xây dirng phucmg an img phó vâi các tInh hung có 
th xày ra, không d bj dng, b.t ngi vol tinh thn dam bào an toàn cao nht cho 
các dai biu và nhân dan tham di,r L Khai mac  và L B mac. 

- Chü tn, ph,i hçp vOi các don vj có lien quan thirc hin cong tác rà soát, 
kim tra nhm dam bào an ninh ngun nuOc, v sinh môi trisOng, an toàn thçrc 
phm... phc vi Näm Du ljch Quc gia 2021. 

- T chüc phun hóa cht khir khun, diet  con trüng dc hai tai khu virc tO 
chüc L Khai mac  và L B mac.  B trI các di cp cüu luu dng, dam bâo xir 
1 các tInh hung cp c&i t?i  L Khai mac,  L B mac  và các boat  dng cüa 
Nàm Du ljch Quc gia 2021 trên dja bàn tinh. 

13. S& Giao thông Vn tãi 

- Phi hçip vOl Cong an tinh thirc hin phân lung giao thOng, dam bào 
không ün tc, thu.n lçii cho các doàn dai  biu, các doàn khách quOc tê tham d1r 
L Khai mac,  L B mac  và các hoat dng kbác. 

- Chü trI, phi hqp vOl các don vj lien quan b sung, sira chüa hoàn thin, 
các tuyn duOng giao thông bj hu hOng, xung cap; các biên báo, biên chi dan 
trên các tuyn dumg dn các khu, dim du ljch trén dja bàn tinh. 

14. Sr Cong Thirong 

- Chi dao,  huOng dn doanh nghip chun bj các ngun hang; xây dçrng, 
chinh trang, nâng cp các trung tam thumg mai,  chçi, cira hang, quay hang... 
dam bào an toàn, van minh, hiu qua. 

- Chi dao  và  tao  diu kin h trçi d các doanh nghip sang tác, san xut, 
quàng bá tiêu thii các san phm, d lu'u nim mang dâu an Näm Du ljch QuOc 
gia 2021. 

- ChU trì, phi hqp vOl các don vj có lien quan xay dirng k hoach và t 
chüc thành cOng Hi. chçi tnin lam cong nghip, thuong mai  và du ljch. 

15.S&Nivii 

- Chi dao  Ban Ton giáo huOng dn Ban Trj sir Giáo hti Pht giáo Vit 
Nam tinh t chOc t& các boat dng ton giáo thuc Näm Du ljch Quc gia 2021. 

- ChU tn, ph6i hçp vOl SO Du ljch thm djnh, trinh UBND tinh biu 
duong, khen thuOng cho các tp th, cá than có thành tIch xut sic, tiéu biu 
trong cOng tác t chüc Näm Du ljch Quc gia 2021. 
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16. S& Tài nguyen và Môi trtrô'ng 

- T chüc kim tra cong tác bão v môi tru?mg; tham muu thu tiic thu hi dt 
theo thm quyn cüa Sâ và các thu tiic giao Mt. cho thuê Mt, cho phép chuyn mic 
dIch sü dung Mt cüa các dir an phic vi Näm Du ljch Qu& gia 2021. 

- Phi hçip, hUrng Mn các cd quan lien quan, các chü dâu tu trong cong 
tác giái phóng mt bang, b trI tái djnh cu, hoàn thin các cong trinh, di,r an 
trong k hotch, khánh thành chào müng Näm Du ljch Quic gia 2021. 

17. S& Nông nghip và Phát triên nông thôn 

- Phi hqp vâi Si Cong thudng, UBND các. huyn, thành ph6 và cac t 
chüc, doanh nghip chü dng xây dirng, phát trin CáC san phm hang hóa dc 
trung cüa Ninh BInh và lira ch9n các san phm tiêu biu cüa các ving, mien 
trong câ fluOc d giOi thiu ti các sir kin cüa Näm Du ljch Qu& gia 2021. 

- Dy mnh cong tác tuyên truyn, ph bin pháp lut v an toàn thijc 
phm; xây drng k hoch Va tO chIrc thanh tra, kim tra, xir 1 các Cd S san 
xut, kinh doanh nOng, lam, thüy san vi phm. 

18. S& Lao dng - Thiro'ng binh và Xã hi 

- Chü trI, phi hçip vâi Cong an tinh và các ngành, dja phuang lien quan 
to chiic kim tra, thu dung, giãi quy&các d& tuçmg lang thang, an xin trong thôi 
gian t chirc Näm Du ljch Quc gia 2021 theo quy djnh. 

- Phi hcip vâi S& Du ljch t chüc dào t?o  ngh nhtm dam bâo nguOn 
nhân l%rc phiic viii Nãm Du ljch Quc gia 2021. 

19. SO' Giáo due và Dào tao 

Phi hdp vói S Du ljch Va CC don vj t chuc sir kin chi do vic b trI 
h9c sinh tham gia các hott dng ngh thutt lien quan dn L Khai mac, L B 
mac; phi hçip vói các co quan lion quan t chuc các hot dng theo sir phân 
cOng cüa Ban T chüc dja phuong Näm Du ljch Quc gia 2021. 

20. Cijc Quãn 1 thi trirO'ng 

Xây dirng K hoach và phi hçp viii các ngành, các dja phuong t chüc 
kim tra v cht luqng và ngun gc, xut xü hang hóa; vic th?c hin quy djnh 
v niêm yt giá và ban theo giá niOm y& ti các co si kinh doanh, nhà hang, Co 

sâ luu trñ. Xü l nghiOm cac trtthng hçip vi phtm theo quy djnh pháp lut. 

21. Báo Ninh BInh, Dài Phát thanh và Truyên hInh Ninh BInh 

- Chu trI, phi hqp vói So Du ljch, Si Thông tin và Truyên thông xây 
dmg k hoach, ni dung, chuong trinh cOng the tuyên truyn, quãng bã các hot 
dng Näm Du ljch Quic gia 2021 d giói thiu rng rãi trên các phuong tin 
thông tin dai  chüng trong và ngoài nithc. 
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- TIch circ tuyên truyn trt.râc, trong và sau sir kin Nàm Du ljch Quôc gia 
2021. Chü ding xây dirng chuyên trang, chuyên m1ic, phóng sir, diia tin, bài,... 
v các hoat dng trong Nàm Du ljch Quc gia 2021. 

- Dài Phát thanh và Truyn hInh Ninh BInh xay dirng k hoach  và chü 
dng pMi hqp vâi Dài Truyn hInh Vit Nam th chüc truyn hInh trrc tip L 
Khai mac  và L B mac  trén song VTV và mt s dài dja phuxmg. 

22. UBND các huyn, thành ph 

- Xây dirng k hoach  cña dan vj t chüc trin khai các boat dng trên dja 
bàn dam bão tin d, chat luqng, tit kim và an toàn; chü tr9ng t chüc các hoat 
dng gn vói vic tuyên truyn Näm Du ljch Quôc gia 2021. 

- Tin hành chinh trang do thj, tang cumg h thng ánh sang, trng them 
cay xanh, boa tai  nhng nth cOng cong; dam bâo an ninh trt tr, v sinh môi 
tnrmg trên dja bàn huyn, thànb ph& nh.t là nhftng nai din ra các boat dng, 
sir kin trong Nàm Du ljch Quc gia 2021. 

- To chüc cô dng, trang trI, tuyên truyên trirc quan; tuyên truyên sâu rng 
nghia cüa Nám Du ljch Quc gia 2021 tói can b, dàng viên và nhân dan, 

tuyên tmyn 4n dng nhân dan thcc hin van bOa, van minh trong hoat dng 
Du ljch; t chüc các boat  dng van boa, ngh thut, tb diic th thao, quâng bá, 
xüc tin du ljcb pbic vi du khácb tai  dja phuang; b trI 1rc luqng tham gia các 
boat dng chInh tai  Näm Du ljch Quc gia 2021. 

- Ph!ii bqp vâi Si Van boa và Th thao biing dan, kim tra cOng tác to 
chüc các hoat dng van boa, th thao tai  các xa, pbi.thng, thj trân trên dja bàn. 

- Tang cung cOng tác quàn l nhà nuóc v Du ljch trén dja bàn. Cbü 
dng frin khai k hoach tu b, ton tao,  phát buy giá trj cña các di tIch ljch sü 
van boa, danh lam tbng cãnh trên dja bàn gân vâi chuang trInh phát triên du 
ljch cüa dja phuang. 

- Chi dao  các co quan chuyên mOn thirc hin dung các quy djnh cüa pháp 
1ut và phi hçp vi 1irc luçmg Cong an trong cOng tác giài phóng mt bang thirc 
hin các dr an Du ljch; lam t& cOng tác tuyên truyn, 4n dng tao  s1r dông 
thun trong nhân dan, kbông d phát sinh kbiu kin phüc tap. 

- Di.ra dOn dai  biu cüa dan vj mInh và Mc Vit Nam anh hung trên dja 
bàn tham cbs L Kbai mac,  L B mac  và các boat  dng, sir kin Nàm Du ljch 
Quc gia 2021. 

23. Tinh doàn Ninh BInh 

- Tham gia, phi hçp t chüc cãc hoat dng hming img Näm Du ljch 
Quéc gia 2021; tuyên truyn, nâng cao thin thüc cüa doàn viôn thanh niên thirc 
hin t& cOng tác bâo v môi tru&ng, xay. dimg np sng van minh dO thj; tIch 
circ hrâng üng, tham gia các boat dng cüa Nàm Du ljch Qu& gia 2021. 
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- T chüc các hott dng tInh nguyen báo v môi tru?ng tai  các khu, dim 
du ljch phiic vi Näm Du ljch Quôc gia 2021. 

24. Lien doàn Lao dng tinh 

Phát dng phong trào thi dua lao dng giôi, lao dng sang tto; thirc hin 
np sang van hóa van, van minh nñ cong s và ngoài xã hi; tIch circ hithng 
irng tham gia các hott dng Näm Du ljch Quc gia 2021 di vri các t chIrc 
cong doàn và doàn viôn cOng doàn. 

25. Hi Nông dan tinh 

- Tuyên truyn, v.n dng hOi  viên that là hi viên tai  các khu, dim du 
ljch thrc hin np sing van hóa van minh trong giao tip üng xà, dam bâo an 
ninh trt tir, v sinh môi trumg, tIch crc hixàng img các hoat dng Näm Du ljch 
Quc gia 2021. 

- Chü trI, phi hçip vth Sä Nông nghip và Phát trin nông thôn, Sâ Du 
ljch 4n dng, khuyn khIch, tto diu kin c1 nOng dan tham gia phát trin du 
ljch nông nghip, nông thôn gn vâi Chucmg trInh Miic tiêu quc gia Xây dirng 
nông thôn mói. 

26. Hi Lien hip Phi. nfl tinh 

Tuyên truyn, 4n dng các hi viên nh.t là hti viên tai  các khu, dim du 
ljch th%rc hin np sng van hóa van minh trong giao tip irng xü, dam bâo an 
ninh trt tir, v sinh môi trixmg, tIch circ hithng 1rng các boat dng Näm Du ljch 
Quc gia 2021. 

27. Hôi Ciru chiên binh tinh 

Tuyên truyn, 4n dng các hôi viên nh.t là hi viên tai  các khu, dim du 
ljch thirc hin np sing van boa van minh trong giao tip 1rng x1r, dam bào an 
ninh trt tir, v sinh mOi tru&ng, tIch circ hi.thng 1mg các hot dng Näm Du ljch 
Quc gia 2021. 

28. Hi Van h9c Ngh thut tinh 

Chü tn xây dimg k hoch và t chüc phát dng Cuc thi sang tác ánb 
ngb thut v "Dt và Nguñ Ninh BInb". 

29. Ban Tr sir Giáo hi Pht giáo tinh 

- Chü trI, phi hçip vi các co quan, don vj, doanh nghip tham gia ti 
chüc các boat  dng, s11 kin Näm Du ljcb Qu& gia 2021 theo K boach. 

- Chü tn t chüc L Khai hOi  ChUa Bái DInh, L Dan Kinh Thiên. 

- Chi dao,  hithng dn Ban Trj s11 Pht giao các buyn, thành ph phi hop 
thçrc hin t& các boat dng tbuc Näm Du ljch Quc gia 2021. 
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30. Hip hi Du 1ch Ninh BInh 

- T chirc Hi tháo phát trin ngun nhân lirc du ljch; to chüc Cuc thi 
Du bp giOi tinh Ninh BInh nãm 2021. 

- V.n dtng các dan vj, doanh nghip kinh doanh djch vii du ljch tang 
ci.r&ng du tu Co sO' 4t ch.t, nâng cao cht li.rqng san phm djch vit du ljch; 
tham gia tIch crc vào các hoat dng NAm Du ljch Quc gia 2021. 

- To chüc các hoat  dng xüc tin, quãng bá, xây dirng thuong hiu và chi 
dao cac thành viên trong Hip hi t chi'rc tht cong tác thu hut và phiic vi khách 
du ljch trong nuóc và quc t. 

- Phi hçip vO'i SO' Du ljch huy dng ngun dóng gop xâ hi boa tü các 
don vj, doanh nghip du ljch. 

31. Hi Sinh vt cãnh tinh Ninh BInh 

T chirc Triên lam Festival sinh vt cânh tinh Ninh BInh ln thu Iv. 

32. Doanh nghip Xây diyng Xuân Trurô'ng 

- Chü trI, phi hçp vO'i các Co quan lien quan t chüc trin khai thrc hin 
các hoat dng: L hi Chüa Bái DInh, L hi Tràng An; L Dan KInh Thiên. 
Phji hçip t chüc L Khai mac,  L B mac.  H trcl tao  diu kin phiic vi các dai 
biu v& dir L Khai mac,  L B mac  và các sir kin do các don vj thuOc B Van 
boa, Th thao và Du ljch chñ trI t chüc tai  Ninh BInh... 

- Dy nhanh tin d thi cong các dir an du ljch tr9ng dim nhis: D? an 
Quãng truO'ng Dinh Tiên Hoàng D, D? an Cong viên van hóa Tràng An, d1r an 
co sâ ha tang Chüa Bái DInh, Dan KInh Thiên... 

- Phi hqp vO'i các co quan chüc nng tang cuO'ng các bin pháp dam bão 
an ninh trt tir, phOng chng cháy n, ciru nan  cru h tai  các l hi do doanh 
nghip chü tn xây drng k hoach t chüc. 

33. Cong ty TNHH MTV Diên lijc Ninh BInh 

Xây drng k hoach  và t chirc thirc hin các nhim vi dam bão nguôn 
din phic vi các boat  dng; có phuong an dr phông khi có six c din xãy ra, 
dc bit là noi din ra các boat  dng quan tr9ng nhix L Khai mac,  L B mac, 
noi a cüa các doãn khách trung i.rong, khách quc t... 

34. Cong ty Ci phân Môi trirO'ng và Dlch  vii do th Ninh BInh 

Chinh trang cành quan, môi trixO'ng do thj, tang cuO'ng h thông cay xanh, 
hoa, din chiu sang, cong tác v sinh môi tnr&ng dam bão sang - xanh - sach  - 
dçp tai  trung tam tbành ph Ninh BInh 'Va các dja dim t chüc hoat dng cüa 
Nàm Du ljch Qu& gia 2021, dc bit là L Khai mac  và L Be mac. 
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III. KINH PHI THIXC HIiN 

1. Nguôn Ngân sách Nhàniróc 

- Dti vri các ca quail, dorn vi khi tinh: Lp dir trü kinh phi các hott dng 
gui ye Sä Du ljch dê tong hap, gui Si Tài chinh thâm djnh, tham muu, báo cáo 
UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

- Dôi vài UBND cac huyn, thành ph& B trI kinh phi trong dir toán ngân 
sách nhà nithc nàm 2021 cüa huyn, thành phô dé thirc hin thim v1i; luu 
lông ghep vói kinh phi thirc hin các chuang trmnh, kê hoach  khác có lien quan 
dang triên khai thirc hin trên dja bàn dê to chüc các hoat  dng tti dja phucmg và 
tham gia các hoat dng, s1r kin Näm Du ljch Quôc gia 2021. 

2. Nguôn xä hi hoá và các nguôn kinh phi hçrp pháp khác theo quy 
djnh cüa pháp luát 

Ban To chüc dja phuung, các co quail, dan vj dy math  huy dng các 
nguôn lirc xã hi boa tü các to chtrc, doanh nghip, Ca nhân tham gia dê thirc 
hiên các su kin, boat  dng cüa Näm Du ljch Quôc gia 2021. 

Trên day là K hoach t chüc Näm Du ljch Quc gia 2021. Can cü ni 
dung Kê hoach  nay, các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành phô là thành 
viên Ban To chirc xây dijng Kê hoach  chi tiêt triên khai thirc hin các nhim vii 
duçic phân Cong Va thuO'ng xuyên báo cáo két qua ye UBND tinh, Ban To chirc 
(qua Sà Du itch). Giao S Du ljch thiimg xuyên theo dOi, dOn dOc các cor quan, 
dan vj thirc bin; tong hap tInh hInh, kêt qua; dé xuât giái pháp khäc phçic các 
khó khän, vuàng mac, báo cáo UBND tinh và Ban To chüc kjp thñ chi  dao.I,,L. 

No'inhân: 
- Bi Van hóa, The thao và Du ljch (BC); 
- BCD NAm Du ljth Quôc gia 2021 (BC); 
- Thithng tr?c Tinh üy (BC); 
- Thi.r?ing trirc HDND tinh (BC); 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Tong cic Du ljch; 
- Các sà, ban, nganh, doàn the thuc tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Các to chirc, doanh nghip có ten trong Ké hoach; 
- Luu: VT, các VP. 
NN_VP5_KHDL 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Phjm Quang Ngçc 
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