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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

 Số:         /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày     tháng 02  năm 2023 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết công tác du lịch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Đánh giá kết quả hoạt động du lịch trên địa bàn toàn huyện 

năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

2. Yêu cầu: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2022 tiết 

kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung 

- Đánh giá kết quả động kinh doanh du lịch năm 2022; triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023; Phán ánh những tồn tại, khó khăn, kiến nghị, đề 

xuất của các cơ sở lưu trú, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch để Lãnh 

đạo UBND huyện xem xét tháo gỡ và có biện pháp khắc phục.  

- Bàn và triển khai một số nội dung chuẩn bị công tác du lịch năm 2023. 

- Bàn phương án chỉnh trang cơ sở vật chất tại Khu du lịch, tại các cơ sở 

lưu trú, nhà hàng; bàn phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, 

đảm bảo vệ sinh môi trường để chuẩn bị phục vụ mùa du lịch năm 2023. 

- Vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt 

động kinh doanh du lịch năm 2022. 

2. Thành phần tham dự 

* Ở tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, phòng NVDL thuộc Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm quảng bá du lịch; 

* Ở huyện 

- Đại diện: Thường trực Huyện ủy - Thường trực HĐND huyện; 

- Đồng chí: Hà Văn Bình - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

-  Đồng chí: Phạm Văn Thắng  - Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và phóng viên dự đưa tin; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an huyện, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thiên Cầm, 

Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên; Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên; 

- Trưởng phòng và chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Trưởng Ban và Viên chức Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm; 

- Giám đốc các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn 

Khu du lịch. 
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Ở  thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng:  

+ Thị Trấn Thiên Cầm:  

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách khối văn xã;  

- Chủ nhiệm HTXVSMT biển. 

+ Xã Cẩm Nhƣợng: 

       - Đại diện Lãnh đạo UBND. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị tổng kết 

a. Thời gian: Dự kiến tổ chức tháng 2/2023 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

b. Địa điểm: Khu du lịch Thiên Cầm (Địa điểm cụ thể thống báo sau). 

III. CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Ổn định tổ chức và giới thiệu Đại biểu  

2. Báo cáo kết quả công tác du lịch năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. 

  3. Tham luận của các Đại biểu về dự  Hội nghị  

4. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp trên 

5. Khen thưởng, biểu dương các đơn vị có thành tích trong công tác du lịch. 

6. Bế mạc Hội nghị. 

   IV. THI ĐUA KHEN THƢỞNG 

1. Khen thƣởng: Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen 

- Tập thể: 04 tập thể 

- Cá nhân:  04 cá nhân. 

2. Hồ sơ khen thƣởng 

- Báo cáo thành tích nổi bật của các tập thể và cá nhân có xác nhận của đơn 

vị quản lý. 

- Tờ trình, biên bản của đơn vị trình. 

- Danh sách trích ngang của tập thể, cá nhân. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Trích từ kinh phí sự nghiệp của phòng Văn 

hoá - Thông tin. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Xây dựng kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Thiên Cầm triển 

khai các nội dung theo Kế hoạch. 

- Xây dựng dự trù kinh phí hội nghị Tổng kết du lịch năm 2022 trình lãnh 

đạo UBND huyện phê duyệt. 

- Tham mưu Tờ trình và danh sách trình Hội đồng thi đua khen thưởng 

huyện tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kinh 

doanh du lịch năm 2022. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Báo cáo tổng kết hoạt động công 

tác du lịch năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

2. Ban quản lý Thiên Cầm  

- Phối hợp với phòng VH-TT bố trí Hội trường, makét, nước uống và các 

điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 
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- Tin mời các đại biểu thuộc Khu du lịch Thiên Cầm: Khách sạn, nhà nghỉ, 

nhà hàng và hộ kinh doanh dịch vụ đóng trên địa bàn Khu du lịch Thiên Cầm. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu Lãnh đạo UBND huyện phân 

bổ kinh phí thực hiện Hội nghị Tổng kết công tác du lịch năm 2022, triển khai kế 

hoạch năm 2023. 

4. Phòng Nội vụ: Tổng hợp, trình HĐTĐ khen thưởng huyện tuyên dương 

các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kinh doanh du lịch năm 2022. 

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện kịp thời, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra./. 
Nơi nhận:  
- Sở VH-TT&DL; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH-TT; Phòng Nội Vụ; 

- BQL KDLTC; 

- Lưu: VT, VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phạm Văn Thắng 
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