ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
Số: 17 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 25 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022
Căn cứ Chương trình số 4698/BVHTTDL-TCDL ngày 16/12/2021 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
Căn cứ Thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí
Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2020 –
2025;
Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Long về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh (1732 2022), 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long (1832 -2022), 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh
Long (1992 - 2022) và 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2022);
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Du
lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chào mừng kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập
tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long và 47 năm Ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước. Tiếp tục hưởng ứng Chương trình du lịch nội địa thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo phát động của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông qua tổ chức sự kiện nhằm giới thiệu, quảng
bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long đến với du khách và tôn vinh sản phẩm đặc trưng
của tỉnh.
- Thông qua các hoạt động ngày hội, giúp các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản
xuất kinh doanh nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, người tiêu dùng để nâng
cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao sức cạnh tranh tại các
thị trường. Đồng thời, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, giới
thiệu điểm đến, liên doanh liên kết giữa các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch
trong Cụm liên kết phát triển du lịch phía Đông ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh và
02 tỉnh Cụm phía Tây (Hậu Giang và Cần Thơ).
2. Yêu cầu

2

- Công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần từng
bước phục hồi ngành Du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng của
người dân.
- Cần phải đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong cụm; các cơ
quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tốt các hoạt động chung tại Ngày
hội nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tham
gia. Cần có sự tham gia của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch
06 tỉnh trong Cụm liên kết phát triển du lịch phía Đông ĐBSCL, 02 tỉnh Cụm phía
Tây (Hậu Giang và Cần Thơ) và mời Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cùng một
số doanh nghiệp lữ hành tham gia, xúc tiến quảng bá, liên kết phát triển du lịch.
Thông qua các hoạt động trên tạo ấn tượng đẹp và lan tỏa trong cộng đồng, mang
lại giá trị thiết thực.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Chủ đề ngày hội: “Du lịch Vĩnh Long và các tỉnh Cụm liên kết phát triển
du lịch phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp
dẫn”.
2. Tên gọi: Ngày Hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và bế mạc
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Từ ngày 21/4/2022 đến 23/4/2022, các hoạt
động chính diễn ra tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long. Riêng một số hoạt
động hưởng ứng sẽ cụ thể trong nội dung chi tiết các hoạt động.
- Tổ chức khai mạc: Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 21/4/2022 tại Quảng
trường thành phố Vĩnh Long.
- Tổ chức bế mạc: Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 23/4/2022 tại Quảng trường
thành phố Vĩnh Long.
4. Cơ quan chỉ đạo, bảo trợ thông tin và đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức
thực hiện
a) Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
b) Đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long;
mời Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cùng chủ trì.
- Các đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05 tỉnh Cụm phía
Đông ĐBSCL, mời Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh Hậu Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tham gia;
Công an tỉnh; Công ty Điện lực; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn; Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ,
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long.
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- Các đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
Đồng Tháp; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh,
Long An, Hậu Giang; Trung tâm Phát triển Du lịch các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ;
Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long, Trung tâm khuyến công Vĩnh
Long, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Vĩnh Long, Phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh
Vĩnh Long.
c) Cơ quan, đơn vị bảo trợ thông tin: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh
Long; Báo Vĩnh Long; Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành tham gia ngày hội.
5. Quy mô tổ chức
Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 với quy mô cấp tỉnh,
gồm 6 hoạt động, cụ thể:
a) Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch, hội thi nâng cao tay nghề;
b) Tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch của từng địa phương; sản
phẩm OCOP; sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm quà tặng; bánh
dân gian;…
c) Tổ chức giải thể thao chèo xuồng tam bản;
d) Tổ chức hội thảo khoa học về giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long với
chủ đề “Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng
đến năm 2025”;
đ) Tổ chức đoàn Famtrip giới thiệu một số khu, điểm du lịch Vĩnh Long;
e) Trưng bày giới thiệu sách nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 và văn hóa
đọc năm 2022.
6. Phần Lễ và các hoạt động Ngày hội
a) Lễ khai mạc
- Thời gian: Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 21/4/2022 (Thứ Năm).
- Địa điểm: Quảng trường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Nội dung:
+ Văn nghệ chào mừng
+ Tiếp đón đại biểu
+ Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu
+ Phát biểu khai mạc Ngày hội Du lịch Vĩnh Long lần thứ II năm 2022.
+ Phát biểu của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL
+ Tặng phẩm lưu niệm (Ban Tổ chức, Nhà tài trợ)
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+ Tặng hoa và cờ lưu niệm, biểu trưng của tỉnh cho các đoàn tỉnh bạn tham
dự
- Đại biểu tham dự (150 đại biểu):
+ Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh; UB.MTTQVN tỉnh; Ban
Chỉ đạo phát triển du lịch; Ban Tổ chức Ngày hội; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND huyện, thị xã, thành phố; Hội Doanh nhân trẻ; Trung tâm dịch vụ kỹ thuật
nông nghiệp Vĩnh Long, Trung tâm khuyến công Vĩnh Long; Trung tâm Xúc tiến
Thương mại Vĩnh Long, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT&TT
huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long;
+ Lãnh đạo Sở VHTTDL, Phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc
tiến Du lịch, Hiệp hội du lịch các tỉnh Cụm phía Đông (Vĩnh Long, Đồng Tháp,
Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh) và TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Cần
Thơ; đại diện Hiệp hội du lịch ĐBSCL; mỗi tỉnh tham dự mời ít nhất 2 doanh
nghiệp của tỉnh cùng tham dự (Vĩnh Long – 10 doanh nghiệp); Các đơn vị trực
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long; Phóng viên báo, đài.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở Y tế Vĩnh Long;
Đài PTTH Vĩnh Long.
- Kinh phí: Nguồn kinh phí du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh
Long được cấp năm 2022.
b) Lễ bế mạc
- Thời gian dự kiến: Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 23/4/2022 (Thứ Bảy)
- Địa điểm: Quảng trường thành phố Vĩnh Long.
- Nội dung:
+ Đón tiếp đại biểu
+ Chương trình văn nghệ
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
+ Báo cáo tổng kết hoạt động Ngày hội
+ Phát biểu bế mạc
+ Đáp từ
- Đại biểu tham dự (100 đại biểu)
+ Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh; UB.MTTQVN tỉnh; Ban
Chỉ đạo phát triển du lịch; Ban Tổ chức Ngày hội; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh;
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT&TT huyện, thị xã, thành phố của
tỉnh Vĩnh Long, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long; Lãnh đạo Sở VHTTDL,
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành tham dự;
đại diện Hiệp hội du lịch ĐBSCL; Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh
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Long; Trung tâm khuyến công Vĩnh Long; Trung tâm Xúc tiến Thương mại Vĩnh
Long; Các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long; Phóng
viên báo, đài.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế Vĩnh Long.
- Kinh phí: Nguồn kinh phí du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được
cấp năm 2022.
7. Phần Hội và các hoạt động
a) Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch, hội thi nâng cao tay nghề
- Thời gian: Lớp tập huấn diễn ra 3 ngày từ 21/4/2022 đến 23/4/2022; Hội thi
diễn ra ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại Khách sạn Cửu Long (phường 1, TP. Vĩnh
Long)
- Thành phần tham dự: nhân lực lĩnh vực du lịch của các tỉnh Cụm phía Đông
ĐBSCL, tỉnh Hậu Giang, TP. Cần Thơ.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cụm
phía Đông ĐBSCL, tỉnh Hậu Giang, TP. Cần Thơ (hỗ trợ thông báo việc tổ chức
lớp tập huấn đến doanh nghiệp tham dự); Sở Y tế Vĩnh Long, Hội Doanh nhân trẻ
tỉnh Vĩnh Long.
- Kinh phí: Nguồn kinh phí du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh
Long được cấp năm 2022.
b) Tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch của từng địa phương
và sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu
- Thời gian: Trong 03 ngày, từ ngày 21/4/2022 đến ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Quảng trường thành phố Vĩnh Long
- Quy mô: Thực hiện 64 gian hàng (kích thước 1 gian: 3m x 5 m), trong đó có
18 gian hàng trưng bày và quảng bá sản phẩm du lịch, gian hàng OCOP của các
tỉnh; các gian hàng còn lại trưng bày hình ảnh kết quả cuộc thi ảnh đẹp du lịch tỉnh
Vĩnh Long lần 2 năm 2021; trưng bày những sản phẩm tiêu biểu của địa phương,
trưng bày và bán bánh dân gian phục vụ cho khách tham quan. Mỗi đơn vị tham
gia sẽ được hỗ trợ miễn phí gian hàng (có 2 bàn (60cm x 200cm), 2 - 4 ghế dựa, 1
đèn, 1 quạt). Riêng nội dung trang trí từng gian hàng do các đơn vị tham gia tự túc.
- Đối tượng tham gia: Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch/Trung tâm Phát
triển du lịch/Trung tâm Xúc tiến Thương Mại, Du lịch và Đầu tư, các đơn vị kinh
doanh du lịch các tỉnh thuộc Cụm phía Đông ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh, Hậu
Giang, Cần Thơ; các cơ sở kinh doanh du lịch của các tỉnh, thành tham dự (Mỗi
tỉnh thành vận động ít nhất 2 cơ sở kinh doanh du lịch cùng tham gia). Mỗi tỉnh
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được bố trí 01 gian OCOP, 01 gian hàng quảng bá du lịch. Riêng các huyện, thị xã,
thành phố, Sở Khoa học và Công Nghệ Vĩnh Long – mỗi đơn vị tham gia 01 gian
hàng đặc trưng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương của
tỉnh Vĩnh Long tham gia 02 gian hàng; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham gia 15-20
gian hàng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 4 gian hàng trưng bày và bán bánh dân
gian.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05 tỉnh Cụm
phía Đông ĐBSCL; mời Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Hậu Giang, Cần Thơ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở
Y tế, Sở Khoa học và Công Nghệ, Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã,
thành phố của tỉnh Vĩnh Long, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Vĩnh Long.
- Kinh phí: Nguồn kinh phí du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh
Long được cấp năm 2022.
c) Tổ chức đoàn Famtrip giới thiệu sản phẩm du lịch mới, dịch vụ mới,
đặc trưng tại một số khu, điểm du lịch Vĩnh Long
- Thời gian: Diễn ra 01 ngày, ngày 21/4/2022.
- Địa điểm: Một số điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- Đại biểu tham dự (dự kiến 80 đại biểu) gồm: Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh
Long, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du
lịch/Trung tâm Phát triển du lịch/Trung tâm Xúc tiến Thương Mại, Du lịch và Đầu
tư, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành tham dự ngày hội, các cơ sở kinh doanh du lịch
của các địa phương; cơ quan báo, đài đưa tin.
- Nội dung: Tham quan một số điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh, giới thiệu
sản phẩm du lịch mới.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long.
- Kinh phí: Nguồn kinh phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cấp
năm 2022.
d) Tổ chức Hội thảo khoa học về giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long
- Thời gian: Dự kiến diễn ra 01 ngày, khai mạc lúc 07 giờ 30, ngày
22/4/2022.
- Địa điểm: Dự kiến Khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long
- Thành phần (dự kiến 120 đại biểu): Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban
Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, Lãnh đạo UBND và Phòng VHTT các huyện, thị
xã, thành phố, Hiệp hội du lịch tỉnh. Mời đại diện Hiệp hội du lịch Việt Nam, Hiệp
hội Du lịch ĐBSCL, đại diện các Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
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Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch/Trung tâm Phát triển Du lịch/Trung tâm
Xúc tiến Thương Mại, Du lịch và Đầu tư các tỉnh thành tham dự Ngày hội, các cơ
sở lữ hành của TP. Hồ Chí Minh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh,
các chuyên gia trong và ngoài tỉnh.
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long và đơn vị tư
vấn
- Kinh phí: Nguồn kinh phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cấp
năm 2022.
- Hình thức: Thuê nhóm tư vấn chuyên gia khoa học thực hiện.
đ) Tổ chức giải thể thao đua xuồng tam bản
- Thời gian: Dự kiến diễn ra 01 ngày, khai mạc lúc 07 giờ 30, ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Dự kiến khu vực sông Tiền, đoạn đối diện trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh
Long (Công viên phường 9, đường Phạm Hùng).
- Thành phần và nội dung tham dự: Các huyện, thị xã, thành phố cử lực lượng
tham dự theo các nội dung nam, nữ (Có kế hoạch chi tiết riêng, nội dung ngoài đua
xuồng tam bản có kết hợp biểu diễn tái hiện cảnh chèo xuồng tam bản).
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long
- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long;
Sở Y tế, Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Kinh phí: Nguồn kinh phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cấp
năm 2022.
e) Trưng bày giới thiệu sách nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 và văn
hóa đọc năm 2022
- Thời gian: Diễn ra 03 ngày, từ ngày 21/4/2022 đến ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Quảng trường thành phố Vĩnh Long
- Quy mô: Thực hiện 10 - 15 gian hàng (kích thước 1gian: 3m x 5 m) trưng
bày và giới thiệu sách.
- Đối tượng tham dự: Thư viện tỉnh và các nhà sách, đơn vị hoạt động kinh
doanh sách trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long
- Kinh phí: Nguồn kinh phí của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long
được cấp năm 2022.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
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1. Nguồn kinh phí du lịch được cấp năm 2022: Kinh phí tổ chức Ngày hội Du
lịch và nguồn kinh phí thực hiện các đề án du lịch, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
nhân lực ngành du lịch.
2. Nguồn kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên quan được cấp năm
2022 được phân công trong kế hoạch ngày hội.
3. Các nguồn vận động xã hội hóa khác (nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, là cơ quan Thường trực của Ban Tổ
chức, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tỉnh, thành có
liên quan triển khai, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.
- Tham mưu UBND tỉnh kịch bản và các bài phát biểu khai mạc, bế mạc ngày
hội; danh sách đại biểu khách mời, mẫu thư mời; thiết kế, in ấn, phát hành thư mời
đại biểu tham dự các hoạt động của ngày hội.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi
tiết các hoạt động của Ngày hội. Phân công các đơn vị trực thuộc phối hợp và hỗ
trợ tổ chức các hoạt động có liên quan (lễ tân, hậu cần, sắp xếp, hướng dẫn chỗ
ngồi đại biểu khách mời dự khai mạc và bế mạc; In ấn tài liệu, lịch hoạt động,
chuẩn bị quà tặng, quà lưu niệm …).
- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, quảng bá
ngày hội; thực hiện trang trí khuôn viên, hợp đồng bảo vệ (trực đêm) khu vực
trưng bày sản phẩm tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long.
- Phối hợp Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long truyền
thông về các hoạt động của Ngày hội.
- Vận động các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thực hiện các gói kích cầu,
khuyến mãi, giảm giá nhân các ngày diễn ra sự kiện, tuy nhiên vẫn đảm bảo chất
lượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn của tỉnh bạn và thu hút du
khách đến Vĩnh Long trong sự kiện này. Phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan
liên quan lập danh sách điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các
vấn đề phát sinh.
- Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá
nhân có đóng góp tích cực cho các hoạt động tại ngày hội theo quy định.
2. Văn phòng UBND tỉnh
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh kịch bản, chương
trình, các bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND tỉnh; danh sách đại biểu khách mời,
thư mời,….và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai
thực hiện Kế hoạch.
3. Sở Công thương
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Vận động cơ sở kinh doanh tham gia các gian hàng được bố trí tại Ngày hội.
Thực hiện gian hàng trưng bày sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh
tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn, sản
phẩm OCOP của tỉnh; tổ chức hoạt động hưởng ứng với nội dung hội thi trái ngon.
Phối hợp giám sát, kiểm tra các sản phẩm của ngành trưng bày, triển lãm trong
Ngày hội.
5. Công an tỉnh
Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng
cháy chữa cháy trước và trong những ngày diễn ra các hoạt động Ngày hội và tại
các địa điểm diễn ra các hoạt động của Ngày hội.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các cơ quan
báo chí về các hoạt động trong sự kiện Ngày hội. Chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm
bảo thông suốt thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra Ngày hội.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động trưng bày giới thiệu sách nhân Ngày
sách Việt Nam lần thứ 9 và văn hóa đọc năm 2022.
7. Sở Y tế
- Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp tại
các điểm tổ chức Ngày hội.
- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách
sạn, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố, đặc biệt các địa
điểm phục vụ ăn uống cho đại biểu.
8. Sở Khoa học và Công nghệ: Thực hiện gian hàng trưng bày sản phẩm
khoa học ứng dụng, các sản phẩm tiêu biểu của ngành tại Ngày hội.
9. Sở Giao thông vận tải: Tăng cường công tác kiểm tra phương tiện vận tải
khách du lịch, nhất là phương tiện tàu du lịch phải thực hiện đưa đón khách đúng
bến bãi quy định và đảm bảo an toàn cho du khách.
10. Sở Tài chính: Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí cho các hoạt động của
sự kiện theo kế hoạch đúng quy định của pháp luật.
11. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long: Đưa tin kịp thời về công
tác chuẩn bị và các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Ngày hội du lịch.
12. Báo Vĩnh Long: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền,
quảng bá về truyền thống văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch của tỉnh và kịp thời
đưa tin về các hoạt động của Ngày hội.
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13. Công ty Điện lực Vĩnh Long: Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất
phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động diễn ra trong Ngày hội; xây dựng
phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện.
14. Công ty cổ phần Công trình công cộng: Đảm bảo vệ sinh đường phố; vệ
sinh, thu gom rác thải tại khu vực tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và các địa điểm tổ
chức các hoạt động của Ngày hội.
15. Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long: Phối hợp với Ban Tổ chức Ngày
hội có phương án đảm bảo nguồn cấp nước tại khu vực tổ chức Lễ Khai mạc, Bế
mạc và các địa điểm tổ chức các hoạt động của Ngày hội.
16. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí,
tuyên truyền về Ngày hội; phát động các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn
tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hoạt động thể thao
diễn ra tại Ngày hội; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra
Ngày hội. Bố trí khu vực thuận lợi để giữ xe và chỉ đa ̣o lực lươ ̣ng tổ chức kiể m tra
giá giữ xe đối với các hộ giữ xe trong khu vực khách đến tham quan.
- Chỉ đạo kiểm tra các nhà vệ sinh khu vực Quảng trường thành phố Vĩnh
Long đảm bảo sạch sẽ, đủ nguồn nước phục vụ du khách; Ban quản lý Quảng
trường thành phố Vĩnh Long hỗ trợ điện, nước, công tác bảo vệ trật tự khu vực
Quảng trường trong thời gian diễn ra Ngày hội.
- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, . . .
nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, lịch sự.
17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
- Xây dựng Kế hoạch tham gia; chỉ đạo các đơn vị liên quan phát động các tổ
chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu,
quảng bá sản phẩm, hoạt động thể thao diễn ra tại Ngày hội.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội tại địa phương.
Cân đối kinh phí năm 2022 hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tại địa phương đăng ký
tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.
18. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long: Vận động các doanh nghiệp tham
gia gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu tại Ngày hội.
19. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long: Thực hiện gian hàng trưng
bày và bán sản phẩm bánh dân gian trong Ngày hội; tổ chức các hoạt động hưởng
ứng chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 – 30/4/2022).
20. Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long: Chủ động phối hợp Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức tốt các sự kiện tại Ngày hội; vận động các cơ sở địa
phương tích cực tham gia hoạt động quảng bá, xúc tiến, liên kết trong thời gian
diễn ra các hoạt động Ngày hội.
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21. Các sở, ngành và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh: Tập trung
tuyên truyền về Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 trong lực
lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên. Tùy
vào điều kiện cụ thể mà tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp.
22. Mời Hiệp hội Du lịch ĐBSCL: Đồng chủ trì, phối hợp chỉ đạo một số
hoạt động liên quan tại sự kiện này.
23. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Cụm liên kết
phía Đông ĐBSCL, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, các Sở VHTTDL Hậu
Giang, Cần Thơ: Phối hợp tham gia và vận động các đơn vị tại địa phương tham
gia các hoạt động tại sự kiện này.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm
2022, các cơ quan, đơn vị được phân công tập trung triển khai thực hiện các nhiệm
vụ theo quy định. Giao Thường trực Ban Tổ chức (Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Vĩnh Long) chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan
tổ chức tốt sự kiện này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc,
báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- TT. TU; TT.HĐNDT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Du lịch TP. HCM;
- Sở VHTTDL 8 tỉnh, TP: Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh,
Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang;

- HHDL ĐBSCL;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan;
- Báo Vĩnh Long; Đài PTTH Vĩnh Long;
- Hiệp Hội Du lịch tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VH-XH; KT-NV; TH;
- Lưu: VT, 3.06.02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

