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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND - VHTT 

Về việc triển khai hưởng ứng 

Ngày du lịch Việt Nam 

(9/7/1960 – 9/7/2020) 

  
             Cẩm Thủy, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

                

Thực hiện Công văn số 1800/SVHTTDL-QLDL ngày 09/6/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 

9/7/2020). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao 

và Du lịch; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch: 

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của đơn vị mình; tăng 

cường công tác tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện truyền thông, cổng 

thông tin điện tử của huyện, Đài Truyền thanh huyện; hệ thống loa phát thanh, 

mạng xã hội về nội dung Thanh Hóa điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.  

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ 

quan, lơ là, hướng dẫn, theo dõi chặt chẽ lượng khách du lịch tại khu du lịch. Tăng 

cường công tác quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, văn hóa giao tiếp ứng xử văn minh; chuẩn bị tốt đội ngũ hướng dẫn viên, 

thuyết minh viên phục vụ khách du lịch… 

- Thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá lượng khách du lịch làm cơ sở xây 

dựng chiến lược phát triển du lịch trong giai đoạn mới.  

- Treo băng  rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng ngày truyền thống của 

ngành Du lịch Việt Nam, hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch năm 2020 với 

các nội dung với nội dung:   

+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt 

Nam (09/7/1960 - 09/7/2020)!;  

+ Chung tay xây dựng điểm du lịch hấp dẫn, an toàn và thân thiện!  

+ Hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch 

Việt Nam”! 



2. UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị liên quan: 

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ 

quan, lơ là. Giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi lượng khách du lịch trong các 

cơ sở lưu trú trên địa bàn.  

Nơi nhận:  
- Như trên: 

- TT HU; HĐND; UBND huyện;    Để B/c 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 
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