TJNH U NTNII BINII-I
BAN TUYEN GIAO

*

BANG CØNG SAN VThT NAM
Ninh Blnh, ngày O.L thángde'f näm 2019

S )LF.f KH/BTGTU
KE HOACH
Tuyên truyn Nàm Du 1ch Quôc gia 2020 - Hoa Lu', Ninh BInh
Thirc hin I( hoch s 124/KH-UBND, ngày 14/10/2019 cüa Uy ban nhân
clan tinh Ninh BInh ye "T chüc Nàm Du ljch Quc gia 2020 - Hoa Lu, Ninb
BInh", Ban Tuyên giáo Tinh u xây d%rng I(ô hoich tuyên truyên nhu sau:
I. MVCD!CH, YEU CAU
- Thông qua các hoat dng tuyên truyn giüp các cp, các ngãnh, can bô, dng
viên và các tng hip nhân dan trong tinh, du khách trong và ngoài nuc hiêu rO rnic
dich, nghTa, ni dung cia "Nãm Du ljch quic gia 2020 - Hoa Lu, Ninh BInh". Tr do,
to sir chuyên bin tIch cic v nhn thirc di vói nhirn vi phát triên du lch ben
vU-ng, trng buóc dua du 1ch trô thành ngãnh kinh t rnüi nhpn cüa tinh.
- Quáng bá, khai thác hiu qua tim näng th manh du ljch gàn vói báo ton và
phát huy giá trj truyn thng llch sü vn hóa cüa vüng dat Co do, thu hñt khách trong
vã ngoài mxôc v vi Ninh Binh, nâng cao chat luçing các chucmg trInh du ljch; to
ra i'thüng san phrn du lich mdi, hp dn dáp 1mg nhu ciu cüa khách du ljch trong
nithc và quc t.
- Các hott dng tuyên truyn phái tin hành thuing xuyên, nhung có trQng
tarn, trç)ng diem, hInh thlrc cn da dng, ni dung sãu sac; nêu cao trách nhirn và
sr phôi hçrp cht chê cüa các co quan, don vj, doanh nghip và nhân dan trong
cong tác thông tin, tuyên truyn.
II. NQI DUNG, HINH TH15C, BIIN PHAP TUYEN TRUYEN
1. Ni dung tuyên truyn (chia 1am 3 dçrt)
1.1. Bqt thu nhât (th 01/11/2019 etèn 20/01/2020)
- Tuyên truyn muc dIch, nghia cüa "Nàm Du ljch quc gia 2020 - Hoa Lu',
Ninh BInh"; nhttng giá trj
ljch si:r, truyn thong van hoá dc tru'ng cia vñng dat
và con ngithi Ninh BInh; tim näng, th mnnh, net dc dáo và nhtng khu du ljch,
diôi du lich dàc s.c cüa Ninh BInh.
- Muc tiêu, phirnng huóng, nhiêm vii, giâi pháp cüa tinh trong phát triên du
lch nht là nhUng chInh sách ru dãi cüa tinh v thu h1t, lien doanh, lien kt, hop
tác du tu phát trin du ljch bn vihig ti Ninh BInh.
- Tuyên truyn v chui các sr kiin, hot dông Ian cüa Nàm Du 1ch quôc gia
2020 - Hoa Lu, Ninh BInh. Tr9ng tarn là các hot dng dugc t chlrc ti Ninh BInh
rthu: L hôi Chüa Bái DInh; L hi Hoa Lu'; L Mi Tràng An; Tuân Du ljch "Sc
yang Tarn Côc - Tràng An"...,các hoit dông vAn hóa, th duc the thao, triên lam.

Tuyên truyn cong tác lãnh dto, chi do, cong tác chun bj cüa các ngành
cac cp, doanh nghip trong tinh; sr phii hqp giiia Ninh BInh vói các da phuang
trong Ca nuYc.
1.2. Dot thir hai (Dpl tuyên lruyên cao dJèm là' 21/01/2020 den 22/02/2020)

- Tuyên truyén, quáng bá sâu rng th mnh cüa du ljch Ninh BInh, d.cbit là
giá lit nji bt toàn cu cüa Di san Van hóa và Thiên nhiên the giói Quân the Danh
thing Tràng An thông qua chui sr kin có ni dung sâu sac, hap dan, có tr9ng
tam, trong dirn, trong không gian lien kt gita các tinh, thành phô trong khu virc
và cac da phuong có Di san th giâi; nhttng thành tru Dàng b, chInh quyên Va
nhân dan tinh Ninh BInh dtt dtrcic trong thii kS' dôi imi và hi thp quOc tê.
- Gtn tuyên truyên sr kin vth tuyên truyên các hoat dông k nim 90 näm
Ngày thành 1p Dáng Cong san Vit Narn (03/02/1930 - 03/02/2020), müng Xuân
Canh T và các sr kin quan tr9ng cüa dja phuang, ccia dt nuàc din ra trong thai
dim nay.
- Phàn ânh kp thai, sâu rng các hoat dng chào mirng k5' nim và L hi
theo k hoach cüa UBND tinh. Tuyên truyn dm net L khai mtc Närn Du ljch
quôc gi.a 2020- Hoa Lu, Ninh BInh. (TJ char vào ngày 22/2/2020, líiá' Bay ngày
29 tháng Giêng, ithni C'anh T.
- Phân ánh tu tiRing, tinh cam cüa ngthi dan, du khách trong và ngoâi nuóc
dn tharn dr các hot dng cüa Näm Du ljch quôc gia 2020 - Hoa Lu, Ninh BInh.
- Du tranh, phãn bác các quan dim sai trái, lun diu xuyên tc v sr kin.
1.3. Dqt thir ba (Sau sr kiin, là' 23/02/2020 din hit nan, 2020)
- Tip tic tuyên truyn chui các hot dng van hóa, van ngh, th dic th
thao, 1 hi chào rnirng NAm Du ljch quc gia 2020 - Hoa Lu; L B mac Nàrn Du
1ch quOc gia 2020 - Hoa Lu - Ninh BInh.
- Gn ni dung tuyên truyn Näm Du ljch quc gia vói tuyên tmyn các sir kin
chmnh ti-j, các ngày l lórn cüa d& nuóc nhu: Dai hi dãng bO các cap tiên tói Dai hi dai
biu dáng b( tinh ltn thr XXII và Dti hi dti biu toàn quc ln thr XIII cüa Dàng; K5"
nim 45 nam Ngày giái phóng rnin Narn, th6ng nht dt nuóc, kS' nim 130 näm Ngày
sinh Chü tjch Ho ChI Mirth; 90 näm ngày truyn th6ng cOng tác tuyên giáo cüa Dáng;
K nim 75 näm Ngày cách mtng tháng Tam và Quc khánh nuóc Cong hoà xà hi
chü nghia Vit Nam, Dti hi Thi dua yêu nuâc tinh Ninh BInh 1n tht'r V. .và tuyên
truyên thirc hin các nhim vt chInh trl cüa tinh trong näm 2020.
- Tuyên truyn ye kt qua, nghia cüa su kin; phãn ánh tarn tu, tinh cam, du
luân cüa nhân dan ye sir kin.
2. HInh thác và biên pháp triên khai

2.1. Ba,, Tuyên giáo Tin/i ày, Chi dao, djnh hiRing ni dung tuyên truyn hang
tháng cho các co quan báo chI cüa tinh, cng thông tin din tü, trang thông tin din
ti1r cüa các so, ban, nganh, dja phuong thông qua giao ban báo chI hang tháng.
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- Chü trI, phi hçp viii Tng cuc Du lich, So Du lich, SO Thông tin Truyên
thông tharn rnu'u Ban To ch'crc h9p báo dê cung cap thông tin ni dung co' bn ciia
Nàrn Du ljch quôc gia 2020 cho các co quan thông thn báo chI Trung uo'ng và dja
phu'ong ('Xong trwó'c ngày 30/12/2019).
Dua nôi dung tuyên truyn Närn Du ljch quéc gia 2020 - Hoa Lu, Ninh Binh
vào Thông báo nôi bô cüa tinh; ban tin nôi b các huyn, thânh phô, các sO, ban,
ngãnh, Mt trn To quc và các doàn the chinh trj - xA hi cap tinh darn bão nhanh
nhy, kjp th?i, toãn din.
- Chi dto di ngü báo cáo viên tuyên truyn sâu ring sr kin trongcác thng lOp
nhân dan dê nhân dan nhân thüc rô nghia, trn quan tr9ng cüa s1I kin, co' hi tuyen
truyên, quang bá phát trin du ljch cüa Ninh BInh.
2.2. So Du lick, chü trI, ph& hç'p vOi các co quan, dan vi lien quan, Doanh
nghip xây dmg Xuân Trixô'ng cung cp thông tin, t chOc tuyên truyn các boat
dng cüa "Näm Du ijch quc gia 2020 - Hoa Lu, Ninh Blnh" cho các co' quan báo
chI Trung uong và các kênh truyên hInh nuOc ngoâi có uy tIn.
- Chu.n bj ni dung, phi hçp vOi Ban Tuyên giáo Tinh üy to chi'rc h9p báo
theo k hoach.
- Tham rnuu UBND tinh ban hành cong van gi:ri UBND các tinh, thành phO dê
ngh chi dao các dài phát thanh, truyn hInh trên toãn quOc tiêp song Cbu'o'ng trInh
truyn hInh trirc tip l Khai mac.
- Chi trI phi hp vOi Ban Tuyên giáo Tinh i:iy, SO \Tn hóa và The thao,
UBND các huyn, thânh ph d thng nht nôi dung tuyên truyn trkrc quan; bO
sung, nâng cp h thong pano tn-i iOn, man hInh LED 0 các kim trung tam thành
phô Ninh BInh, trung tam các huyn, các khu dirn du Ijch và fbi to chirc các iê hi.
- Chü trI, phi hçp vOi các co quan, dan vj 0 Trung uong và dja phu'o'ng tharn
rnuu cho Ban T chirc thirc hin Chuong trinh ngh thut chào rnrng ié khai mac,
be mac Nám Du ljch quc gia 2020 - Hoa Lu', Ninh BInh.
- To chirc các hoat dng xOc tin, quãng ha Nárn Du ljch quc gia 2020 trong
và ngoâi nuOc; các tour, tuyn du ljch giOi thiu nhU'ng di tIch lch sO van boa cOa
Ninh BInh cho du khách trong và ngoãi nuóc.
- Biên ttp, in n, xu,t bàn các n phrn: Video clip giOi thiu du lich Ninh BInh;
tO roi, tap gp, catailoge quàng bá v Nàm Du ljch quc gia 2020; xây drng b nhn
din tiêng Via và ting Anh cüa Näm Du ljch quôc gia 2020; chuân bj mâu qua tng,
in tOi dirng qua tng phiic vi các sir kin quàng bá Näm Du lch quc gia.
2.3. SO Van l,óa và Tid t/zao, xay d'ng và trin khai ké hoach tO chOc các
hoat dng tuyên truyên; htrOng dn các huyên, thành phô t chOc tuyen truyên trirc
quan, treo cO Dâng, cO TO quôc, cO phi.rOn trén các tuyen duOng chInh cOa thành
phO Ninh BInh, huyn Hoa Lu và trung tarn các huyn, tuyen truyn trën cong
chào din tO, ci'ra ngO ra vào tinh, các khu dim du lich.
- Phi hqp vOi Ban Tuyên giáo Tinh Oy t chOc kim tra, dOn dc cOng tác
tuyên truyn tric quan trên dja bàn tinh.
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- Phi hop vdi Bô Van hóa th thao và Du ljch t chiirc các hot dng van boa
nghê thuât theo K hoich cCja Ban To chüc và chuong trInh phôi hp gifla Ban To
chñc L ki niêrn vôi Bô Van hOa th thao và Du ljch (To chüc vOng Chung két
Cuc thi Hoa hiu Kinh do ASEAN 2020 "Miss Capital ASEAN 2020"); to chirc
Lien hoan hat xrn khu vic phIa Bac; Giãi bong chuyên Cup Hoa Lu 2020; Triên
lam M' thut Khu virc II; Trung bay c vt Ninh BInh...
2.4. So' Thông tin và Truyn thông, thain muu UBND tinh có van bàn dê
nghj các tinh, thânh ph trong cã nuc dt banner và dung Link den chuyên
trang Ki nirn trên Cng thông tin din tr tinh Ninh Binh.
- DOn dc, hung dn các sà, ban, ngành, các huyn, thành ph to chirc
tuyên truyên Nãm Du ljch quOc gia 2020 - Hoa Lu, Ninh Bmnh trén trang thông
tin din tir; t chi:rc kim tra cong tác thông tin, tuyên truyên cüa các co' quan thông
tin di chüng cüa tinh, h thng dài truyn thanh cp huyn Va CO sO', các tài 1iu,
an phãm chào müng darn bão dOng ni dung, djnh huàng, quy djnh cüa pháp 1ut.
- DOn dtc các doanh nghip viên thông trên dja bàn tinh dam báo thông tin
lien 1tc và an toàn thông tin rnng trong suôt thO'i gian din ra các sr kin.
2.5. Baa Nm/i Blnh xay dirng k hoach, mO' chuyên trang, chuyên rniic tuyên
truyn, thik kC Logo biu tuçmg chuyên rni1c, dt duO'ng Link d k& nôi, truy cp
chuyênrnic trén Báo Ninh BInh din tO'.
- Phn du rni tun cO It nhtt 1 - 2 bài viêt ye truyn thông lch sO', van hóa
vñng dt, con nguO'i I-ba Lu xua và Ninh BInh hôin nay; tiêm näng, igi the và
nhCmg thành trii cüa Ninh BInh trong thO'i kS' dôi rnói và hi nhtp; các hoat dng
trong Närn Du ljch qu& gia 2020; cong tác lãnh dto, chi dto t chuc L 1ci nirn.
- Ra sé báo in 4 màu, darn bâo hlnh thO'c dçp, ni dung dy dn phàn ánh toàn
din L khai m1c cüa Nãm Du lch quôc gia 2020 - Hoa Lu, Ninh Binh.
2.6. Dài Phát than!, vii Truyin hInh Ninh Blnh xây dmg k hoach, mO'
chuyén trang, chuyên rni1c, tang cuO'ng tin, bài tuyên truyn v tim nang, th rnanh,
truyn thng ljch sO', van hóa cüa vñng dat và nguO'i Ninh B'mh; phàn ánh thuO'ng
xuyên lien tiic các boat dng trong Näm Du ljch quc gia 2020; thit ké Logo biu
tugng chuyên miic, dt duO'ng Link d kêt nôi, truy ctp chuyên miic trên Trang
thông tin din tO' cña Dài.
- Xãy drng Trailer quàng bá v sir kin Nàrn Du ljch qu& gia 2020 - Hoa Lu,
Ninh Birth dan xen vOi ni dung quâng bá ye Qun th danh thing Tràng An dang
phát tren VTV.
- San xut các tin, bài, phóng sir ngn tuyên truyn v si,r kin Närn Du lich
quc gia 2020 d phát trong các chuong trInh thO'i sr và phát trong chuyen miic
"Cuc sng thuO'ng ngây" và "Chuyn dng 24h" cüa VTV.
PhOi hgp vôi Dài Truyn hInh Vit Narn, Dài Tiêng nói Viét Narn thuc hin
Chuo'ng trinh truyên hinh, phát thanh tlVc tiêp L Khai mac Näm Du 1ch quc gia
2020 - Hoa Lu, Ninh BInh trên song VTV1, Dài Truyên hInh Vit Narn, trên song
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cüa Dài Ting nói Vit Narn, Dài Phát thanh và Truyên hInh Ninh BInh, không dé
xáy ra sai sot ye ni dung và sir c k thut.
2.7, C'ác huyn, thành üy, dãng áy trwc ihu3c chi do xây drng ké hoach
cong tác tuyên truyn phvc viii nàm Du ljch quc gia theo Ké hoach ciia Ban
Tuyên giáo Tinh üy phü hcip vii yêu cu nhim viii va diu kin thuc tê cña do'n
vl. Trong do tp trung:
- Chi dao he tbng dài truyn thanh cp huyn, co sO, cáo trang thông tin din
tcr càa huyên mô chuyên nwc, tang cu&ng tin, bài d tuyên truyên sâu rng nghia
cüa Nàrn Du Ijch quc gia 2020 trong qun chOng nhãn dan tai da phuang.
- Xây dirng k hoach trin khai s6m cong tao tuyên truyên Co dng tni'c quan:
Bang rOn, c To qu&, th Dãng, c phun d cháng, treo trong dip to chirc Lé k'
niêm, tuyên truyn trén cng chào diên t1r cOa huyn; vn dng nhân dan treo ce
Dãng, c To quôc và thrc hiên np sng van hóa, van rninh trong hoat dng du llch.
- Thành ph Ninh BInh tp trung tuyên truyén trrc quan mt d cao tai các
tuyn di.thng trung tam gn vói cong tao chinh trang dO th darn báo mOi truing
xanh, sach, dçp.
2.8. H5i Van h9c, nghç thu?it link, chü trI, phi h9p vói cáo &m vi t chrc
Cuc thi sang tác ánh ngh thut v "Dat và Ngtthi Ninh BInh".
III. TO Cii(!C THVC HIN
1. Ban Tuyên giáo Tinh u' xây dung K hoch tuyên truyn k' nim Närn Du
lch quOc gia 2020 - Hoa Lu, Ninh BInh; chi dao, djnh huóng cong tao thông tin,
tuyên truyên trên báo chI; phi hçip cht chë vi mt so c quan báo chI Trung
hang tang cu&ng tin, bái tuyôn truyn v Ninh BInh truâc, trong và sau thii gian
din ra six kiên.
- Phi hçip vâi so Du 1ch chun bi bài Din van cho Länh dao tinh; bãi phát
biêu cilia Lãnh dao Dãng, Nba rnrOc tai L Khai mac và Be rnc Narn Du ljchquOc
gia 2020 - Hoa Lu, Ninh BInh.
- Chili trI, phi hçip vOi CC co quan, ckin vj lien q'uan t chilrc H9p báo theo kê
hoach. Chi dao dOt ngü báo cáo viên, tuyen trüyn viên trin khai sâu rng cong tao
tuyên truyên ming dn can b& dãng vién, doàn viên, hi viên a co sO.
- T chirc ki&n tra, don dc, thng hçip két qua thic hin nhirn Vp tuyên
truyn phic vi k' nim cilia các sO, ban, ngành, doán th, cáo huyn, thành phO báo
cáo Ban Chi dao, Ban T chüc Nám Du ljch quc gia 2020 - Hoa Lu, Ninh BInh.
2. Cáo co quan báo chI cilia tinh can ci K hoach s 124/KH-UBND, ngày
14/10/2019 cilia Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh v "T chirc Nàm Du ljch Quôc
gia 2020 - Hoa Lu, Ninh BInb" và K hoach tuyên truyên Näm Du ljch Quôc gia
2020 - Hoa Lu, Ninh BInh cilia Ban Tuyên giáo Tinh üy xây dirng kê hoach tuyên
truyn ci th, tang cuing tin, bài, thOi lixang iOn d tuyên truyn sr kin, darn bâo
chit luçing, thông tin nhanh, kjp tFthi, d&y dñ, không d xãy ra sai sot ye chuyên
mon và k5 thuât.
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3. Các sâ, ban, ngành, Uy ban Mt tr.n T quc Vit Narn tinh và các doàn the

chInh trj - x hi cp tinh theo chirc nang nhim vi xây ding k hoach ci the dê chi
dio vá thirc hin tot cOng tác tuyên truyên trong sâu rng các to chüc doàn, hi và các
tang lâpnhân dan.
4. Thtthng trirc các huyn, thành üy chi dao các co quan chuyên mOn xây
dung ké hoach t chirc triên khai cong tác tuyên truyn trên dja bàn theo dñng kê
hoach cüa UBND tinh và Ban Tuyên giáo Tinhüy darn bào thi& thc hiu qua, tao
không 1diI vui tucii phn kh&i trong nhân dan.
D. LO GO NAM DU LICH QUOC GLA: Là Lô go cüa tinh Ninh Birth (co
ban gôc gt'ci kern theo).
B. KHAU HIEU TUYEN TRUYEN
1. Chào mà'ng Nàrn Du ijch qwc gia 2020 - Hoa Lw, Nm/i BInh!
2. Ozào mu'ng các vj d,i bicu và du k/zilch v dw Lê khai m,c Ndni Du ijch
quôc gia 2020 - Hot, Lu; Ninh Bin/i!
3. Hoa Lw — GJ do ngàn nám!
bão tan, gin gifr và phát huy các gui trj Di san, gop
4. Ninh Blnh quyeAt
tam

p/ian

phát triên du lich ben vfrng.

5. Doàn k1t, d6i mOi, náng d(Mg, sang 4w, quyut tam xây dyng tin/i Ninh
BIn!, p/tat triên nhanh và bn vfrng!
D nghj các cci quan, dan vj can ci ni dung K hoach nay d trin khai thirc
hin cOng tác tuyên truyên dam bâo tiên d thai gian, thit thrc, hiu quà./.
PHO TRUNG BAN THUJNG TRIYC
PHV TRACH BAN
Dã k: Nguyn Xuãn Hãi
Hoa Lw, ngày 6 tháng 11 nám 2019
DANG BO T!NH NINH BINH
TSAO LIJC"
HUYN UY HOA L1f
jL 8A1 THUÔNG V1J
VAN PHONG
S 1413-BSIHU
Nm nhân:
I

- Các d/c Huyn üy viên,
- Các Dãng bO. Chi b trçrc thuc,
- Chánh VPHU,
- Lixu VPHU.

AnThi Thu Thüy

