
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3228   /KH-UBND                          Bình Thuận, ngày  16   tháng 9 năm 2015 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Du lic̣h Biǹh Thuâṇ 

(24/10/1995 - 24/10/2015) 

                                                        

Nhằm thiết thưc̣ chào mừng kỷ niêṃ 20 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 

(24/10/1995-24/10/2015); chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Thuâṇ lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2015-2020;  

Ban Chỉ đaọ phát triển du lic̣h tỉnh  xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch với nôị dung cu ̣thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, QUY MÔ TỔ CHỨC 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Tổ chức các hoaṭ đôṇg nhằm tiếp tuc̣ kh ẳng định thế maṇh, vai trò, vị trí của 

ngành Du lic̣h Bình Thuâṇ trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương qua 20 năm 

hôị nhâp̣ và phát triển (24/10/1995-24/10/2015). 

- Nâng cao nhâṇ thức , lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm của địa phương, 

các cấp, các ngành, các doanh nghiệp du lịch và nhân dân trong công tác bảo đảm 

môi trường tư ̣nhiên , môi trường xa ̃hôị , xây dựng điểm đến an toàn , thân thiêṇ và 

hấp dâñ đối với du khách trong nước và quốc tế  để phát triển du lic̣h Bình Thuận bền 

vững. 

- Tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn ngành, đẩy maṇh sư ̣phát triển 

đột phá du lic̣h tỉnh nhà trong những năm tới  theo Kế hoac̣h hành đôṇg số 1418/KH-

UBND ngày 08/5/2015 về thưc̣ hiêṇ Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam trong thời 

kỳ mới, Chỉ thị 14/CT-TTg 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.  

- Huy đôṇg sư ̣hưởng ứng th am gia tích cưc̣ của các địa phương , các cấp, các 

ngành, các tổ chức , cá nhân, các doanh nghiệp kinh doanh du lịc h, dịch vụ trong và 

ngoài tỉnh, nhân dân điạ phương. 

2. Quy mô 

- Nội dung các hoạt động có sư ̣chọn lọc , thiết thực, tạo được hiệu quả và sức 

lan tỏa trong công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng , thế maṇh của Du lịch Bình 

Thuận qua 20 năm hôị nhâp̣ và phát triển.  
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- Các hoạt động được tổ chức rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh , trong 

đó tâp̣ trung ở trung tâm thành phố Phan Thiết. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Các hoạt động chính 

1.1. Hội chợ Ẩm thực dân gian miền biển 

- Nội dung:  

- Tổ chức các gian hàng ẩm thưc̣ , đăc̣ sản kết hơp̣ các trò chơi dân gian , 

chương trình văn nghê ̣phuc̣ vu ̣côṇg đồng nhân dân và du khách. 

- Đối tượng tham gia : Các cơ sở kinh doanh khách saṇ , nhà hàng, quán ăn và 

các tổ chức, đơn vị dịch vụ trong tỉnh.  

- Thời gian: Từ ngày 22 - 24/10/2015. 

- Địa điểm: Tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành (góc công viên đường Tôn 

Đức Thắng và Nguyễn Tất Thành đến dọc khu bãi biển Đồi Dương – Thương Chánh 

Phan Thiết). 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ UBND Thành phố Phan Thiết. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Công thương, Hiêp̣ hôị Du lic̣h tỉnh. 

1.2. Hôị nghi ̣sơ kết 02 năm hợp tác “Tam giác phát triển du lic̣h Thành phố 

Hồ Chí Minh - Lâm Đồng - Bình Thuận” kết hợp triển lãm ảnh 3 tỉnh. 

- Thời gian: Sáng ngày 24/10/2015. 

- Điạ điểm: Tại Sunny Beach Resort (số 64-66 Nguyêñ Đình Chiểu ,  phường 

Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết). 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lic̣h Bình Thuâṇ. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Du lic̣h thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Lâm Đồng  

1.3. Lê ̃kỷ niêṃ 20 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 

- Nôị dung: Ôn lại quá trình phát triển du lic̣h của Bình Thuận trong 20 năm 

qua; tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, góp phần tích cực cho sự 

nghiệp phát triển du lịch Bình Thuận. 

- Thời gian: Tối ngày 24/10/2015. 

- Điạ điểm : Tại Quảng trường Nguyêñ Tất Thành hoăc̣ Trung tâm Hội nghị 

Tỉnh. 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lic̣h. 

- Đơn vi ̣ phối hơp̣: Hiêp̣ hôị Du lic̣h tỉnh. 
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2. Các hoạt động phụ trơ ̣

2.1. Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 

Hôị Di sản Văn h oá Viêṭ Nam – Tạp chí Vietnam Heritage tổ chức triển lam̃ 

ảnh Di sản Việt Nam - Vietnam Heritage Photo Awards 2015. 

-  Thời gian: Từ ngày 23-30/10/2015 

-  Điạ điểm: Tại khách sạn Ocean Dunes Phan Thiết.  

2.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian Chăm  

- Nôị dung: Tổ chức các hoaṭ đôṇg văn hoá , nghê ̣thuâṭ dân gian và trình diễn 

trang phục dân tộc Chăm; biểu diễn các làng nghề truyền thống; hội thi ẩm thực, làm 

gốm, dệt thổ cẩm,...  

  - Thời gian: Từ ngày 11-12/10/2015.  

          - Địa điểm: Tháp Chăm Po Sah Inư. 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lic̣h Bình Thuâṇ. 

- Đơn vi ̣ phối hơp̣ : UBND thành phố Phan Thiết, UBND huyện: Hàm Thuận 

Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong. 

2.3. Liên hoan “Tiếng hát ngành Du lic̣h Bình Thuâṇ lần 4 năm 2015”  

- Nôị dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ ca ngợi quê hương đất nước, biển, đảo, con 

người Bình Thuận; thành tựu của ngành Du lịch Bình Thuận qua 20 năm hôị nhâp̣ và 

phát triển…  

- Hình thức tham gia: Các thể loại gồm ca (đơn, song, tam ca, tốp ca), múa độc 

lâp̣ hoăc̣ múa minh hoa,̣ trình diễn trang phục thời trang, kỹ năng… 

- Đối tượng tham gia: Tâp̣ thể, cá nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp  du 

lịch, dịch vụ trong tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của  Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận; Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch Lâm Đồng ; 

Sở Du lic̣h Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Thời gian: Từ ngày 20-22/10/2015.  

- Địa điểm: Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết. 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lic̣h. 

- Đơn vị phối hợp: Hiêp̣ hôị Du lic̣h tỉnh.  

2.4. Tổ chức trưng bày lồng đèn kết hơp̣ biểu diêñ đờn ca tài tử trên sông Cà 

Ty 

- Nội dung: Thông qua lê ̃hôị Trung thu se ̃choṇ ra 20 lồng đèn  lớn (tươṇg 

trưng cho 20 năm ngành Du lịch Bình Thuận) để trưng bày , diêũ hành  tại khu vưc̣ 

sông Cà Ty, kết hơp̣ thả hoa đăng và biểu diêñ chương trình nghê ̣thuâṭ dân gian, đờn 

ca tài tử. 
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- Thời gian: Từ ngày 22 - 24/10/2015. 

 - Địa điểm: Sông Cà Ty Phan Thiết (dọc 2 bên đường Trưng Trắc, Bà Triệu đối 

diêṇ Trung tâm Hôị nghi ̣ tỉnh).  

 - Đơn vi ̣ chủ tri:̀ UBND Thành phố Phan Thiết. 

 - Đơn vị phối hợp: Hiêp̣ hôị Du lic̣h tỉnh. 

2.5. Chương trình “Giai điêụ Phương Nam” năm 2015 tại Bình Thuận 

- Nôị dung : Chương trình nghê ̣thuâṭ “Giai điêụ Phương Nam” ca ngơị quê 

hương đất nước và những nét đep̣ truyền thống của con người Bình Thuâṇ và các tỉnh 

trong khu vưc̣ miền Đông và miền Tây Nam Bộ; hướng đến chào mừng Đaị hôị Đảng 

các cấp và kỷ niệm 20 năm ngày Du lic̣h Bình Thuâṇ.  

- Thời gian: Ngày 23/10/2015. 

- Điạ điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết. 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuâṇ. 

- Đơn vị phối hợp: Các Đài Phát thanh - Truyền hình từ Ninh Thuâṇ trở vào. 

2.6. Giải Quần vơṭ Du lic̣h Bình Thuâṇ mở rộng 

 - Đối tượng : Cán bộ , nhân viên các khách sạn , resort trong tỉnh ; các đơn vị 

trong và ngoài tỉnh. 

- Thời gian: Ngày 23/10/2015.  

- Điạ điểm: Tại khu vực Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ Hiêp̣ hôị Du lic̣h tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lic̣h. 

2.7. Tổ chức “Diêũ hành đường phố” 

- Nội dung:  

+ Diễu hành 20 chiếc xe điện (tương ứng 20 năm Du lịch Bình Thuận) kết hơp̣ 

20 chiếc xe đap̣ điêṇ hoa . Xe treo băng rôn , khẩu hiệu tuyên truyền với chủ đề “Du 

lịch Bình Thuận – 20 năm hôị nhâp̣ và phát triển”. 

+ Đối tượng tham gia : Nhân viên của các Khách saṇ , Resort măc̣ đồng phuc̣ 

(lê ̃tân, buồng, nhà hàng, bếp, bảo trì, bảo vệ…), sinh viên khoa du lịch các Trường, 

cơ sở dạy nghề trình diễn trên các xe điện , kết hợp đoàn xe điện là các xe đạp điêṇ 

hoa cùng diêũ hành. 

- Thời gian: Chiều ngày 24/10/2015 (từ 16-19h). 

- Điạ điểm: Tại khu vưc̣ Hàm Tiến, quảng trường Nguyễn Tất Thành và một số 

tuyến đường chính của thành phố Phan Thiết. 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ Hiêp̣ hôị Du lic̣h tỉnh. 
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- Đơn vị phối hợp : Sở Văn hoá , Thể thao và Du lic̣h , UBND Thành phố Phan 

Thiết. 

2.8. Cuộc thi viết về “Du lịch Bình Thuận” 

- Nội dung: Bài viết chia sẻ cảm nhận về du lịch Bình Thuận, kèm ít nhất một 

ảnh có liên quan. 

- Đối tượng tham gia : Tất cả những tổ chức, cá nhân đã/đang sinh sống tại 

Bình Thuận, hoặc đã từng ghé thăm Bình Thuận. 

- Thời gian: Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 30/9/2015 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ Hội Nhà Báo tỉnh Bình Thuận, Báo Bình Thuận. 

- Đơn vị phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lic̣h , Sở Thông tin và Truyền 

thông, Hiêp̣ hôị Du lic̣h tỉnh 

3. Hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến. 

- Nôị dung: 

+ Tổ chức Tháng tri ân khách hàng theo Chương trình kích cầu du lic̣h năm 

2015,  giảm giá phòng, ăn uống và dic̣h vu ̣cho nhân dân điạ phương và du khách từ 

ngày 01/10 - 30/10/2015. 

+ Tổ chức các ho ạt động về môi trường diễn ra vào các ngày cuối tuần trong 

tháng 10/2015, điểm nhấn là từ ngày 18-25/10/2015 sẽ tổ chức các hoạt động dọn 

dẹp vệ sinh môi trường tại các khu du lịch lớn ở các huyện , thị xã, thành phố trong 

tỉnh. 

+ Phối hơp̣ với các Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuâṇ, 

Công ty Cổ phần Truyền thông Điền Quân (HTV7), Đài Truyền hình Viêṭ Nam 

(VTV9), Báo Du lịch , Tạp chí Du lịch… để lên lịch chi tiết viết bài, đưa tin về các 

hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Du lic̣h Bình Thuâṇ trong tháng 9, tháng 10/2015.  

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các 

nội dung hoạt động trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động trên Cổng 

thông tin điêṇ tử tỉnh , báo Bình Thuận , website du lic̣h Bình Thuâṇ , website Sở; cơ 

quan báo, đài thường trú trong tỉnh; cơ quan báo chí ngoài tỉnh….  

+ Thông báo kế hoac̣h , chương trình tổ chức các hoaṭ đôṇg kỷ niêṃ  20 năm 

ngày Du lịch  Bình Thuâṇ cho các cơ quan báo , đài trong và ngoài tỉnh để chủ đôṇg 

tác nghiệp, đưa tin kip̣ thời. 

+ Cung cấp tư liệu, brochure, ấn phẩm chương trình lễ hội cho các đơn vị  

truyền thông, các Công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh, website du lic̣h. 

+ Tổ chức cổ động trực quan bằng băng rôn, banner,… Treo băng rôn ngang 

chào mừng ngày Du lịch Bình Thuận  tại đầu đường ra vào khu vực Hàm Tiến – Mũi 

Né, Tiến Thành – Hàm Thuận Nam và các đường phố tạ i trung tâm thành phố Phan 
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Thiết, các huyện và thị xã trong tỉnh  và tại các doanh nghiêp̣ du lic̣h (khách sạn , 

resort, nhà hàng..). 

- Thời gian: Từ ngày 01/10/2015 đến 31/10/2015. 

- Đơn vi ̣ chủ tri:̀ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lic̣h. 

- Đơn vi ̣ phối hơp̣ : Cơ quan truyền thông , báo đài trong và ngoài tỉnh ; Phòng 

Văn hoá – Thông tin các huyêṇ, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Du lịch Bình Thuâṇ do 

Trưởng Ban Chỉ đaọ Phát triển du lic̣h tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Văn hóa , 

Thể thao và Du lic̣h , Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết , Hiêp̣ hôị Du lịch làm 

Phó Trưởng Ban; các Sở, ngành có liên quan làm thành viên.  

- Thành lập các Tiểu ban chuyên môn căn cứ vào nhiêṃ vu ̣đươc̣ phân công , 

xây dưṇg kế hoac̣h chi tiết và dư ̣toán kinh phí trình Ban Tổ chức xem xét , quyết 

điṇh (Nguồn kinh phí thực hiện trên tinh thần xã hội hóa là chủ yếu, ngân sách tỉnh 

hỗ trợ một phần từ các nguồn đã được cân đối trong kế hoạch năm 2015 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch).  

IV. TIẾN ĐÔ ̣THƯC̣ HIÊṆ 

* Tháng 8/2015: dư ̣thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm 

ngày Du lịch Bình Thuận năm 2015 (24/10/1995-24/10/2015). Trình Ban Chỉ đạo 

PTDL tỉnh ban hành.  

- Thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Du lịch Bình Thuận 

24/10/2015.  

- Xây dưṇg kế hoac̣h chi tiết từng hoaṭ đôṇg.   

* Từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2015: Chuẩn bi ,̣ triển khai các nội dung 

công việc, kiểm tra tiến độ thực hiện. 

* Từ ngày 01 - 25/ 10/2015: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Du lịch 

Bình Thuận 24/10/2015. Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động./. 

 

Nơi nhận:                          CHỦ TỊCH                                      
- Thường trưc̣ Tỉnh uỷ (báo cáo);                                                      

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các thành viên Ban Chỉ đaọ Phát triển du lic̣h tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;                Đã ký 

- Công an tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Bình Thuận;  

- Báo tỉnh Bình Thuận. 

- Đài PTTH Bình Thuận;               Lê Tiến Phương  
- Hiêp̣ hôị Du lic̣h tỉnh;                                                      
- UBND các huyêṇ, thị xã, thành phố;                                             

- Lưu: VT, TTTT, TH, KTN, VXDL.Bích.                              
                                                                                     


