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KẾ HOẠCH 

Phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” 
  

  

Thực hiện Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08/5/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động Chương trình “Người Việt Nam đi 

du lịch Việt Nam”, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tổ chức các hoạt động nhằm kích thích nhu cầu du lịch nội địa, tạo điều 

kiện để Nhân dân đi du lịch tới các vùng, miền trong cả nước và thu hút khách 

du lịch nội địa đến Lạng Sơn với mức giá ưu đãi, đáp ứng các nhu cầu đa dạng 

của khách, chất lượng dịch vụ tốt, đồng thời đảm bảo thực hiện phù hợp các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh bình thường mới sau dịch 

Covid-19. 

- Giới thiệu, quảng bá tỉnh Lạng Sơn là điểm đến an toàn, thân thiện để 

thu hút khách du lịch trong nước, tạo sự chuyển biến tích cực, khắc phục dần 

những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, phát triển thị trường và nhu cầu du lịch nội 

địa sau dịch Covid-19, góp phần hồi phục phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Huy động được sự tham gia, hưởng ứng vào cuộc tích cực của các doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào Chương 

trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm tạo nên các sản phẩm kích 

cầu du lịch nội địa độc đáo thu hút khách du lịch.  

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn xã hội, môi trường du lịch, đảm bảo các quy định, điều kiện về an 

toàn phòng, chống dịch cho khách du lịch, người lao động và Nhân dân địa 

phương và sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Tuyên truyền, quảng bá  

1.1. Thời gian: từ nay đến hết năm 2020. 

1.2. Nội dung, hình thức tuyên truyền 

- Nội dung tuyên truyền: 

+ Tuyên truyền, thông báo rộng rãi về việc mở cửa các khu, điểm du lịch, 

về mức độ an toàn, mức độ sẵn sàng thu hút, đón tiếp khách du lịch. 
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+ Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng, tiềm 

năng lợi thế của du lịch Lạng Sơn, khuyến khích Nhân dân giữ gìn, phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bối cảnh bình thường 

mới sau dịch Covid-19. 

- Hình thức, phương tiện tuyên truyền: tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng như: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các 

trang internet, mạng xã hội, phát hành tờ rơi, tờ gấp; trên các đài truyền hình, 

báo của Trung ương; các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài 

tỉnh… 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 

và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 

2. Phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” 

2.1. Tổ chức phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 

Nam” 

- Thời gian: trong tháng 6 năm 2020. 

- Địa điểm: tại thành phố Lạng Sơn. 

- Hình thức: tổ chức Hội nghị Phát động Chương trình “Người Việt Nam 

đi du lịch Việt Nam”. 

- Thành phần: mời lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch 

tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du 

lịch tỉnh; cơ quan báo chí trung ương và địa phương. 

- Nội dung: 

+ Màn nghệ thuật chào mừng Chương trình (20 phút); 

+ Trình chiếu clip quảng bá du lịch Lạng Sơn (10 phút); 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Phát biểu phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; 

+ Tham luận, cam kết của các doanh nghiệp tham gia Chương trình kích 

cầu, giảm giá, ưu đãi, bảo đảm chất lượng và các điều kiện phòng, chống dịch 

Covid-19 để sẵn sàng đón tiếp khách du lịch. 

+ Trưng bày, giới thiệu, quảng bá, liên kết thực hiện các chương trình, gói 

kích cầu du lịch nội địa. 

(Kèm theo danh sách và chương trình giảm giá, ưu đãi cụ thể của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh). 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các Sở: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền 

thông; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

2.2. Triển khai kích cầu du lịch nội địa 
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- Thời gian: từ nay đến hết năm 2020. 

 - Nội dung: 

+ Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ, gói kích cầu du lịch: 

miễn, giảm phí, lệ phí tham quan tại các di tích, điểm tham quan, điểm du lịch 

trên địa bàn tỉnh; ưu tiên giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng, các 

sản phẩm du lịch mới của tỉnh. 

+ Vận động, khuyến khích các cơ sở lưu trú, các cơ sở mua sắm cho 

khách du lịch, doanh nghiệp lữ hành có chính sách giảm giá, ưu đãi đối với các 

đoàn khách du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận tải khách du lịch 

xây dựng các gói dịch vụ chất lượng, có giá thành hợp lý kèm theo những ưu đãi 

và cam kết của các doanh nghiệp, cơ sở cung cấp dịch vụ theo chương trình du 

lịch trọn gói hoặc từng phần dịch vụ đến hết năm 2020. 

+ Các tổ chức, cá nhân làm du lịch, dịch vụ đảm bảo chuẩn bị tốt mọi điều 

kiện sẵn sàng đón khách du lịch. Hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 trong các hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng 

đồng Nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các Sở: Công Thương, Tài chính, Giao thông và vận tải, Y tế, Thông tin và 

Truyền thông; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

3. Tổ chức kích cầu du lịch nội địa gắn với các sự kiện văn hóa, du 

lịch được tổ chức trong và ngoài tỉnh 

3.1. Tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020 gắn với Kỷ niệm 60 

năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020) 

a) Công tác tuyên truyền 

- Thời gian: trong năm 2020, tập trung cao điểm trong tháng 6 - 7/2020. 

- Nội dung tuyên truyền: tuyên truyền lịch sử 60 năm thành lập và phát 

triển ngành Du lịch Việt Nam; những thành tựu, sự đóng góp to lớn của ngành 

Du lịch đối với sự phát triển đất nước; ý nghĩa, vị trí, vai trò của ngành Du lịch 

trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng của đất 

nước; những thành tựu, đóng góp và tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh, vẻ đẹp của 

du lịch Lạng Sơn; giới thiệu những gói kích cầu du lịch nội địa. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông 

tấn, báo chí, truyền thông. 

b) Tổ chức khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020 gắn với Kỷ 

niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020) 

- Thời gian: ngày 09/7/2020. 

- Địa điểm: Khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, Lộc Bình. 

- Thành phần: 
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+ Mời lãnh đạo Tổng cục Du lịch; 

+ Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; 

+ Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện một số 

doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh; 

+ Cơ quan báo chí trung ương và địa phương. 

- Nội dung: 

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng Khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu 

Sơn năm 2020 gắn với Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 

(09/7/1960 - 09/7/2020); 

+ Khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020 gắn với Kỷ niệm 60 

năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020); 

+ Công bố và trao quyết định công nhận khu, điểm du lịch mới của tỉnh 

Lạng Sơn (khu du lịch sinh thái Bản Khiếng, điểm du lịch sinh thái Đăng Mò, 

Điểm du lịch cộng đồng Hữu Liên, Yên Thịnh, Mông Ân, Vũ Lăng). Cam kết 

của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; 

+ Các hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao; 

+ Các hoạt động tuyên truyền quảng bá tiềm năng thế mạnh, hình ảnh du 

lịch Mẫu Sơn và Du lịch Lạng Sơn. Giới thiệu những gói kích cầu du lịch nội địa. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình; Hiệp hội Du lịch tỉnh; các doanh nghiệp;  

các sở, ban, ngành liên quan. 

3.2. Tổ chức, tham gia các sự kiện văn hóa du lịch tổ chức ngoài tỉnh 

a) Tổ chức “Ngày văn hóa du lịch Xứ Lạng” tại Hà Nội. 

- Thời gian: dự kiến từ ngày 02 - 04/10/2020. 

- Địa điểm: phố đi bộ khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội. 

- Nội dung: Khai mạc “Ngày văn hóa du lịch Xứ Lạng” tại Hà Nội; trưng 

bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc trưng của Lạng Sơn; triển lãm ảnh đẹp 

du lịch Lạng Sơn; giới thiệu sản phẩm du lịch Lạng Sơn; trình diễn di sản văn 

hóa, các trò chơi dân gian các dân tộc Lạng Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; UBND các huyện; các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan. 

b) Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020 tại 

Thành phố Hà Nội 

- Thời gian: tháng 8/2020. 

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội. 
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- Nội dung: giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch, danh lam thắng cảnh, 

các dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch, môi trường du lịch của Lạng Sơn là điểm 

đến an toàn, thân thiện và chất lượng để thu hút khách du lịch trong nước, tạo sự 

chuyển biến tích cực và phát triển thị trường và nhu cầu du lịch nội địa sau dịch 

Covid-19, góp phần hồi phục phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần 

thứ XII, Thái Nguyên năm 2020 

- Thời gian tuyên truyền: từ nay đến hết năm 2020. 

- Thời gian tổ chức khai mạc Chương trình: tháng 11/2020. 

- Địa điểm: tỉnh Thái Nguyên. 

- Nội dung: tổ chức tuyên truyền giá trị di sản văn hóa, hình ảnh du lịch 

các tỉnh Việt Bắc. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, tổ chức các 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khảo sát tour, tuyến du 

lịch xây dựng sản phẩm du lịch mới. Tăng cường quảng bá, giới thiệu về miền 

đất, con người, tiềm năng du lịch của 6 tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc nói chung 

và tỉnh Lạng Sơn nói riêng. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan. 

III. KINH PHÍ 

- Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước. 

- Nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nguồn xã hội hóa, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp 

pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động tại Kế hoạch này, 

đồng thời đôn đốc các đơn vị triển khai đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu 

quả, tiến độ đã đề ra. 

- Chủ động vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình “Người Việt Nam đi 

du lịch Việt Nam”. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia chương trình. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thành phố cập nhật thường xuyên các nội dung trong Chương trình “Người Việt 

Nam đi du lịch Việt Nam” để Nhân dân và khách du lịch nắm được thông tin về 

các hoạt động trên website du lịch Lạng Sơn. 
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- Theo dõi, tổng hợp kết quả tổ chức các hoạt động, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: liên hệ mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư  tham 

gia các nội dung chương trình. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức nội dung Kế hoạch. 

3. Sở Công Thương: chủ trì phát động và vận động các doanh nghiệp 

mua sắm tham gia giảm giá, khuyến mãi nhằm kích cầu du lịch nội địa. Phối 

hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra việc thực hiện giảm giá, khuyến 

mãi của các doanh nghiệp thương mại. 

4. Sở Giao thông vận tải: chủ trì phát động và vận động các doanh 

nghiệp vận tải khách du lịch trên địa bàn tỉnh xem xét có chính sách giảm giá, 

khuyến mãi, tham gia cùng các doanh nghiệp du lịch, điểm đến xây dựng các 

chương trình du lịch trọn gói, có chất lượng, với giá ưu đãi nhằm kích cầu du 

lịch nội địa. Đảm bảo các điều kiện an toàn, phòng chống dịch bệnh đối với hoạt 

động vận tải khách du lịch. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế 

việc thực hiện giảm giá của các doanh nghiệp vận tải khách du lịch. 

 5. Sở Thông tin và Truyền thông 

 - Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan truyền thông xây dựng các nội dung 

tuyên truyền, xây dựng phát hành video clip truyền thông về Chương trình 

“Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm kích cầu du lịch nội địa Lạng Sơn 

năm 2020. 

 - Hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tấn báo chí liên quan trên địa bàn 

tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch 

Việt Nam” và các hoạt động kích cầu du lịch, Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn và Kỷ 

niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 

 6. Sở Tài chính: tham mưu cân đối kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy 

định của pháp luật về ngân sách hiện hành. Hướng dẫn thực hiện các phương án 

giảm giá dịch vụ do các cơ sở kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch đề xuất. 

 7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn: tổ chức đưa tin, 

tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Chương trình trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để thu hút khách du lịch đến Lạng Sơn. Tổ chức tuyên truyền, 

quảng bá cho Chương trình trên Báo Lạng Sơn; liên kết, phối hợp đăng tin trên 

báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. 

8. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố 

a) UBND thành phố Lạng Sơn: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, UBND các huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, 

các điều kiện, kinh phí tổ chức “Ngày văn hóa du lịch Xứ Lạng” tại Hà Nội. 

Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. 

b) UBND các huyện Lộc Bình, Cao Lộc: phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu 

Sơn năm 2020 gắn với Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 

(09/7/1960 - 09/7/2020). Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. 
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c) Công an tỉnh: chủ trì, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong 

dịp tổ chức các hoạt động trên; chỉ đạo Công an huyện Lộc Bình, Cao Lộc đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trog quá trình tổ chức Khai mạc Liên hoan 

du lịch Mẫu Sơn năm 2020 gắn với Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du 

lịch Việt Nam. 

d) Các sở, ngành, UBND các huyện khác 

- Chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong 

Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình. 

- UBND các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ trì tham 

mưu phương án giảm giá vé hoặc miễn phí một phần vé cho các đoàn du lịch tại 

các điểm du lịch do địa phương quản lý. 

- Chỉ đạo các địa phương, khu điểm du lịch làm tốt công tác vệ sinh môi 

trường, phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự và các điều kiện đảm bảo xây 

dựng điểm đến an toàn cho khách du lịch. 

 9. Hiệp hội Du lịch tỉnh 

 - Hưởng ứng tham gia Chương trình và chủ động có kế hoạch triển khai 

Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. 

- Vận động các hội viên, các doanh nghiệp chủ động tham gia chương 

trình xây dựng chính sách giảm giá với các mức giảm giá, khuyến mãi cụ thể 

cho từng mặt hàng, dịch vụ để tạo thuận lợi cho việc tuyên truyền và công bố 

các chương trình, các gói kích cầu du lịch.  

 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện bảo 

đảm đúng tiến độ thời gian và đạt hiệu quả các nhiệm vụ trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Thường trực Tỉnh ủy;                         
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                                   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Đài PTTH, Báo Lạng Sơn; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB;                                                                

- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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