
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN  SƠN DƯƠNG 

 
Số:          /UBND-VX 

 

V/v tăng cường tổ chức hoạt động  
 thu hút khách du lịch trên địa bàn huyện 

                                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn Dương, ngày     tháng 10 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  
- Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 
- Phòng Y tế huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 3688/UBND-KGVX ngày 30/09/2021 của Ủy ban nhân 

tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực tỉnh ủy tại 
buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông, giới thiệu, quảng bá các điểm du 

lịch của địa phương gắn phát triển du lịch với thương mại dịch vụ; đồng thời 

kích cầu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông nghiệp của địa phương; lưu ý thực hiện 

tốt vệ sinh môi trường, nhất là khu vực có khu, điểm di tích. 

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các 

sự kiện văn hóa và du lịch phù hợp để thu hút khách du lịch. 

- Tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và 

Nhân dân trên địa bàn: Tổ chức các hoạt động tham quan về nguồn; kết nạp 

Đảng viên, đoàn viên, hội viên tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân 

Trào vào các dịp nghỉ lễ, cuối tuần; tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch 

trong địa bàn huyện. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tăng cường giáo dục truyền 

thống lịch sử cách mạng: Tổ chức các hoạt động tham quan về nguồn tìm hiểu 

về giá trị văn hóa, lịch sử; các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, các chương 

trình liên kết với các trường, các địa phương, các sự kiện; kết nạp đoàn viên, đội 

viên tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

3. Phòng Y tế huyện 
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Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và công tác 

vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện. 

4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

-  Tăng cường xây dựng và biên tập các tin, bài phóng sự tuyên truyền về du 

lịch huyện Sơn Dương thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội..., 

trong đó tập trung xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về du lịch; sản 

xuất video, clip giới thiệu về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào và 

các điểm du lịch trong huyện để thu hút du khách đến với Sơn Dương.  

- Nghiên cứu, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại Khu di tích lịch sử 

Quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích đoàn viên, hội viên, 

người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động tham quan, du 

lịch tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào và các điểm du lịch 

trong huyện; quan tâm sử dụng các dịch vụ phục vụ hỗ trợ phát triển du lịch 

của địa phương. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ban Quản lý các 
khu du lịch tỉnh thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 25/12/2020 của 

UBND tỉnh về Tổ chức thực hiện hoạt động đón khách du lịch, kết nối các tour, 
tuyến du lịch vào các địa danh, các điểm du lịch tại Khu du lịch Tân Trào và Khu 
du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình. 

- Chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản này; tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện các hoạt động thu hút khách 

du lịch trên địa bàn trước ngày mùng 02 hàng tháng. 

 *Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và Nhân dân: Tổ chức và tham gia các hoạt 

động du lịch bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid – 19. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhận được văn 
bản, triển khai ngay các nội dung được phân công; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 
kết quả thực hiện (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện) trước ngày 15 và 30 

hàng tháng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 
- Các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh, PCVPTH UBND huyện; 
- Chuyên viên THVX; 
- Lưu: VT. VHTT        b  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                  

KT. CHỦ TỊCH                                    

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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