
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /KH-UBND            Quảng Nam, ngày         tháng  5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Trải nghiệm Quảng Nam” dành cho tùy viên báo 

chí các Cơ quan đại diện ngoại giao, phóng viên các hãng thông tấn báo chí 
nước ngoài có Văn phòng thường trú tại Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11/3/2022 về triển khai công tác 
đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2022 và Kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày 
11/3/2022 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2022 và xét đề 
nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 43/TTr-SNgV ngày 13/5/2022, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình “Trải nghiệm Quảng 
Nam” dành cho tùy viên báo chí các Cơ quan đại diện ngoại giao, phóng viên 
các hãng thông tấn báo chí nước ngoài có Văn phòng thường trú tại Việt Nam, 
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG
1. Mục đích: Hỗ trợ tăng cường quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa, 

tiềm năng thế mạnh Vùng Tây Quảng Nam; giới thiệu các sản phẩm du lịch 
xanh của tỉnh thông qua kênh truyền thông quốc tế, tạo cơ hội mở rộng hợp tác 
với các đối tác nước ngoài, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội miền núi và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Yêu cầu
- Chương trình tổ chức ấn tượng, an toàn, đạt mục đích truyền tải thông tin 

tuyên truyền đến các Cơ quan đại diện ngoại giao, các hãng thông tấn báo chí 
quốc tế có Văn phòng thường trú tại Việt Nam;

- Các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế có tôn chỉ hoạt động phù hợp với 
mục đích của chương trình.

3. Nội dung truyền thông
a) Tại buổi tiếp, làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh
- Thông tin giới thiệu về tỉnh Quảng Nam;
- Công tác phát triển du lịch xanh bền vững gắn với giá trị văn hoá bản địa;
- Phát triển sản phẩm OCOP địa phương.
b) Tại huyện Tiên Phước: Tuyên truyền giới thiệu về huyện Tiên Phước, 

tiềm năng của địa phương trong khai thác các giá trị cảnh quan thiên nhiên gắn 
với phát triển du lịch xanh, bền vững, du lịch sinh thái làng quê gắn với phát 
triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; giới thiệu các sản phẩm OCOP địa phương.
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c) Tại huyện Tây Giang
- Giới thiệu về huyện Tây Giang nói riêng và vùng Tây Quảng Nam nói 

chung;
- Các đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu;
- Quá trình ổn định cuộc sống, sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số nhờ 

các chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng phát triển trong thời gian đến 
trong đó có việc tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc tế;

- Thông tin chung về Rừng nguyên sinh Pơ Mu, giới thiệu cảnh đẹp, công 
tác bảo tồn bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị hệ sinh thái Rừng nguyên sinh Pơ 
Mu.

d) Tại Không gian trưng bày TechFest Quảng Nam 2022
- Giới thiệu về công tác khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam;
- Giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu xứ Quảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và hướng đến phục 
vụ phát triển du lịch.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 
1. Thời gian: Từ ngày 17/6/2022 đến ngày 19/6/2022. 
2. Địa điểm: Tại thành phố Tam Kỳ, huyện Tiên Phước, huyện Núi Thành, 

huyện Tây Giang.
III. CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN 
1. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Ngoại vụ.
3. Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân 

huyện Tiên Phước, Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang, Ủy ban nhân dân huyện 
Núi Thành.

4. Phối hợp thực hiện: Vụ Thông tin Báo chí; Cục phục vụ ngoại giao 
đoàn - Bộ Ngoại giao.

IV. THÀNH PHẦN MỜI
- Đại diện lãnh đạo và các phòng chức năng liên quan của Vụ Thông tin 

Báo chí – Bộ Ngoại giao;
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài – Cục phục 

vụ ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao;
- Một số cơ quan báo chí trong nước có liên quan;
- Khoảng 40 người là tùy viên báo chí các cơ quan đại diện ngoại giao, 

phóng viên các hãng thông tấn báo chí nước ngoài có Văn phòng thường trú tại 
Việt Nam có tôn chỉ hoạt động phù hợp với mục đích của chương trình (Đính 
kèm danh sách thành phần mời).

* Ghi chú: Mỗi cơ quan, đơn vị, văn phòng mời 01 đại diện.
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V. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Ngày 17/6/2022 (thứ  Sáu)

08h55: Vụ Thông tin Báo chí đưa đoàn rời Hà Nội đi Đà Nẵng hoặc 
Chu Lai;

10h20: Đoàn đến sân bay, sau đó di chuyển đi Tiên Phước;
Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và công chức liên quan đón 
đoàn tại sân bay, tháp tùng trong suốt chương trình hoạt động 
của đoàn;

11h00: Sở Ngoại vụ chủ trì mời cơm trưa đoàn;
14h30: Đoàn tham quan, thực hiện phóng sự giới thiệu các điểm du 

lịch tại Làng cổ Lộc Yên, thăm Trung tâm trưng bày các sản 
phẩm OCOP huyện Tiên Phước;
Tại Làng cổ Lộc Yên, đoàn nghe đại diện huyện Tiên Phước 
giới thiệu về huyện Tiên Phước, tiềm năng phát triển du lịch 
nhất là du lịch sinh thái gắn với phát triển kinh tế vườn, kinh 
tế trang trại, du lịch trải nghiệm, các lợi thế thiên nhiên, thắng 
cảnh, giá trị văn hóa lịch sử và con người;

16h00: Đoàn rời huyện Tiên Phước đi thành phố Tam Kỳ;
16h30: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp, làm việc với đoàn 

tại Hội trường số 2, tầng 2, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh;
Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, địa 
phương: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công 
Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân 
dân huyện Núi Thành, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước, 
Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang, Ban điều hành hỗ trợ 
khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam;
Chương trình làm việc
- Đón tiếp đại biểu;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Chiếu phim thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, 
giới thiệu các tiềm năng thế mạnh, cơ sở vật chất, hạ tầng, 
tiềm năng phát triển du lịch, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chào mừng;
- Đại diện Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao phát biểu; 
- Các tùy viên báo chí, phóng viên báo chí nước ngoài trao 
đổi tìm hiểu thông tin;
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- Các cơ quan, địa phương phản hồi thông tin đoàn trao đổi;
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng 
đoàn;

17h45: Tiệc chiêu đãi đoàn của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Nhà hàng Long Phụng; thành phần đại biểu dự buổi chiêu đãi 
như thành phần đại biểu dự buổi làm việc;

Buổi tối: Đoàn nghỉ tại Khách sạn Tui Blue Nam Hội An.
2. Ngày 18/6/2022 (thứ Bảy)
05h00: Đoàn tham quan, ghi hình tại Chợ cá Tam Tiến, huyện Núi 

Thành; 
06h30: Đoàn trở về Khách sạn Tui Blue Nam Hội An;
06h45: Đoàn dùng điểm tâm;
08h30: Đoàn trả phòng, rời đi Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam;
09h00: Đoàn tham quan, ghi hình tại Không gian trưng bày TechFest 

Quảng Nam 2022;
Tại đây, đoàn nghe đại diện Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp 
sáng tạo tỉnh Quảng Nam giới thiệu về Ngày hội Khởi nghiệp 
sáng tạo - Chuyển đổi số - Sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam 
lần thứ ba - TechFest Quang Nam 2022 với chủ đề: “Đổi mới 
sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ 
Quảng”;

10h45: Sở Ngoại vụ chủ trì mời cơm trưa đoàn;
12h30: Đoàn rời đi huyện Tây Giang;

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch cùng đi với đoàn;

15h30: Đoàn đến huyện Tây Giang, nhận phòng nghỉ;
17h30: Đoàn di chuyển đến Làng Truyền thống đồng bào Cơ Tu;

Khi đoàn đến sảnh Làng truyền thống, âm thanh nhạc cụ dân tộc 
từ tiếng đàn Abel, đàn Tơr Bhréc, tiếng sáo Tơrhoo… vang lên 
chào mừng đoàn;
Các thành viên đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ  nhân;
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang đón, phát biểu 
ngắn chào mừng đoàn và giới thiệu tổng quan về huyện Tây 
Giang;
Đại diện Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao đáp từ;

18h00: Đoàn tham gia hoạt động giao lưu và thưởng thức ẩm thực tại 
Làng truyền thống đồng bào Cơ Tu: đốt lửa trại, thưởng thức 
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ẩm thực Tây Giang và giao lưu các điệu nhảy truyền thống, 
chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ nhân, già làng đồng bào Cơ Tu;

21h00: Đoàn nghỉ đêm tại Tây Giang.
3. Ngày 19/6/2022 (Chủ Nhật)
06h00: Đoàn dùng điểm tâm tại Nhà khách huyện Tây Giang;
07h15: Đoàn làm thủ tục trả phòng;
07h45: Đoàn rời Nhà khách đi làng Pơr Ning (cách trung tâm huyện 

4km);
08h00: Đoàn làm lễ nhập làng Pơr Ning;
 Đoàn tham quan, ghi hình, thực hiện phóng sự trải nghiệm cuộc 

sống thực tế của đồng bào Cơ Tu tại làng Pơr Ning; 
Tại đây, đoàn nghe đại diện huyện Tây Giang giới thiệu, thuyết 
minh về làng và việc bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa, 
phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống người dân làng;
Đoàn tham gia các trò chơi truyền thống cùng với người dân 
làng Pơr Ning;

09h15: Kết thúc chương trình, đoàn rời đi Rừng nguyên sinh Pơ Mu;
09h45: Đoàn đến điểm dừng nghỉ tại Ban quản lý Rừng nguyên sinh   

Pơ Mu, đổi xe trung chuyển vào Rừng nguyên sinh;
10h00: Đoàn tham dự chương trình tái hiện Lễ hội khai năm Tạ ơn 

Rừng tại làng sinh thái Rừng nguyên sinh Pơ Mu;
10h30: Đoàn ghi hình giới thiệu cảnh đẹp, công tác bảo tồn bảo vệ, gìn 

giữ và phát huy giá trị Rừng nguyên sinh Pơ Mu;
Trong quá trình di chuyển, đoàn nghe đại diện huyện Tây Giang 
giới thiệu, thuyết mình về công tác bảo tồn, gìn giữ giá trị hệ 
sinh thái núi, rừng, thảm thực vật trong Rừng nguyên sinh;

12h30: Đoàn ăn trưa tại làng sinh thái Pơ Mu;
14h00: Đoàn lên xe trung chuyển đi đến Ban quản lý Rừng nguyên sinh 

Pơ Mu;
14h20: Đoàn đến Ban quản lý Rừng nguyên sinh Pơ Mu;

Lãnh đạo UBND huyện Tây Giang cảm ơn và tạm biệt đoàn;
14h30: Đoàn rời Tây Giang đi Đà Nẵng; Sở Ngoại vụ tiễn đoàn đi Đà 

Nẵng. Kết thúc chương trình hoạt động tại Quảng Nam.
+ Trường hợp đoàn đi sân bay Đà Nẵng: Tiễn đoàn đến sân bay 
Đà Nẵng, hỗ trợ thủ tục lên máy bay trước cho đoàn.
+ Trường hợp ghép chương trình với thành phố Đà Nẵng: Tiễn 
đoàn ra đến địa điểm thành phố Đà Nẵng bố trí cho đoàn.
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VI. ĐÀI THỌ VÀ NGUỒN KINH PHÍ
1. Đài thọ
a) Phía Việt Nam: gồm có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo và phòng 

chức năng liên quan của Vụ Thông tin Báo chí nước ngoài, Cục phục vụ ngoại 
giao đoàn, một số cơ quan thông tấn báo chí trong nước có liên quan: Đài thọ 
chi phí ăn, ở, đi lại tại tỉnh, đón tiễn sân bay.

b) Phía nước ngoài: Tùy viên báo chí các Cơ quan đại diện ngoại giao, 
phóng viên báo chí nước ngoài có Văn phòng thường trú tại Việt Nam: đài thọ 
chi phí ăn, ở, đi lại tại tỉnh, quà tặng, đón tiễn sân bay. 

2. Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn đoàn ra đoàn vào năm 2022 do Ủy ban 
nhân dân tỉnh cấp cho Sở Ngoại vụ.

VII. QUÀ TẶNG
- Một số sản phẩm OCOP địa phương: Cao đảng sâm, Chè dây, Tiêu đen;
- Sản phẩm quà tặng đối ngoại của tỉnh: bộ thổ cẩm Cơ Tu, biểu trưng, logo 

cài áo Quảng Nam.
VIII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Văn phòng UBND tỉnh
- Báo cáo và thu xếp lịch tiếp, làm việc và chiêu đãi đoàn của Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh;
- Bố trí địa điểm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp, làm việc với đoàn tại 

Hội trường số 2, tầng 2, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh (dự kiến chiều ngày 
17/6/2022).

2. Sở Ngoại vụ
- Chủ trì làm việc với Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao; các cơ quan, 

địa phương liên quan khảo sát điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ 
chức chương trình, gửi thư mời, biên tập các nội dung truyền thông do các cơ 
quan, địa phương gửi phù hợp với định hướng tuyên truyền đưa tin của ta trước 
khi cung cấp cho đoàn;

- Chủ trì phối hợp các cơ quan, địa phương xây dựng phương án tổ chức, 
công tác lễ tân hậu cần liên quan;

- Chủ trì tham mưu nội dung làm việc, bài phát biểu chào mừng của lãnh 
đạo tỉnh và công tác biên phiên dịch phục vụ chương trình; tài liệu truyền thông 
gửi cho đoàn;

- Chủ trì lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện;

- Kết nối, thu thập các sản phẩm báo chí của các phóng viên, tùy viên các 
hãng thông tấn báo chí sau chuyến đi để làm thông tin tư liệu.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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- Cử đại diện lãnh đạo tham dự buổi làm việc và cùng tham gia các chương 
trình hoạt động với đoàn;

- Phối hợp Sở Ngoại vụ, UBND huyện Tiên Phước, UBND huyện Tây 
Giang về các nội dung thông tin tuyên truyền đối ngoại định hướng phát triển du 
lịch xanh của tỉnh Quảng Nam;

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bài viết giới thiệu Quảng Nam 
gửi Sở Ngoại vụ biên dịch tiếng Anh;

- Cung cấp phim giới thiệu về tỉnh Quảng Nam để chiếu tại buổi làm việc;
- Cung cấp các nội dung liên quan trong lĩnh vực phụ trách gửi Sở Ngoại 

vụ để tổng hợp vào nội dung làm việc;
- Cung cấp hình ảnh giới thiệu về các hoạt động trong sản phẩm du lịch 

xanh để Sở Ngoại vụ đưa vào tài liệu giới thiệu gửi cho đoàn.
4. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí do Sở Ngoại vụ lập, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai tổ chức chương trình chu 
đáo, thiết thực.

5. Công an tỉnh
- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ bộ đàm liên lạc 

cho chương trình hoạt động của đoàn;
- Tạo điều kiện cho chương trình hoạt động của đoàn tại khu vực biên giới.
6. Các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh
- Chủ trì phối hợp với Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng quản lý hoạt động 

của đoàn trong việc sử dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh;
- Tạo điều kiện cho chương trình hoạt động của đoàn tại khu vực biên giới.
7.  Sở Y tế
- Cử cán bộ, phương tiện, trang thiết bị y tế cùng đi với đoàn, hướng dẫn 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho chương trình hoạt động của 

đoàn.
8.  Sở Thông tin và Truyền thông
- Cử đại diện lãnh đạo tham dự buổi làm việc với đoàn theo kế hoạch;
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền cho 

chương trình.
9. Sở Công Thương
- Cử đại diện lãnh đạo tham dự buổi làm việc với đoàn theo kế hoạch;
- Cung cấp các thông tin, nội dung liên quan đến công tác phát triển sản 

phẩm OCOP của tỉnh để Sở Ngoại vụ tổng hợp, phục vụ buổi làm việc.
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10. Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam 
- Cử đại diện lãnh đạo đón, phát biểu chào mừng, giới thiệu về công tác hỗ 

trợ khởi nghiệp sáng tạo xứ Quảng, Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển 
đổi số - Sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ ba – TechFest Quang Nam 
2022, truyền thông về du lịch xanh, sản phẩm OCOP khi đoàn đến hoạt động và 
tham dự buổi làm việc với đoàn theo chương trình;

- Cung cấp thông tin, nội dung giới thiệu cho Sở Ngoại vụ để thực hiện 
biên phiên dịch tiếng Anh trao đổi với đoàn.

11. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước
- Cử đại diện lãnh đạo đón, phát biểu chào mừng, giới thiệu về huyện Tiên 

Phước khi đoàn đến hoạt động và tham dự buổi làm việc với đoàn theo chương 
trình;

- Cung cấp các thông tin giới thiệu về địa phương để Sở Ngoại vụ tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp, làm việc với đoàn;

- Đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở các điểm đoàn 
đến quay phim thực hiện phóng sự.

12. Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang
- Cử đại diện lãnh đạo tham dự chương trình hoạt động theo kế hoạch; phối 

hợp Sở Ngoại vụ xây dựng chương trình chi tiết, tổ chức đón tiếp đoàn khi đến 
hoạt động tại huyện Tây Giang đảm bảo ý nghĩa, đặc sắc, ấn tượng và đạt hiệu 
quả quảng bá; 

- Chủ trì tổ chức các hoạt động: chương trình giao lưu văn hoá ẩm thực tại 
Làng truyền thống đồng bào Cơ Tu; bố trí phương tiện trung chuyển từ Ban 
quản lý Rừng nguyên sinh Pơ Mu vào làng sinh thái Rừng nguyên sinh; chương 
trình tái hiện Lễ khai năm Tạ ơn rừng; các hệ thống loa, âm thanh, micro để giới 
thiệu cho đoàn khi đi hoạt động tại làng Pơr Ning và Rừng nguyên sinh Pơ Mu 
theo kế hoạch;

- Hỗ trợ đảm bảo số lượng phòng ở cho đoàn khi đến hoạt động trên địa 
bàn huyện;

- Phối hợp Sở Ngoại vụ tổ chức buổi mời cơm trưa đoàn ngày 19/6/2022 tại 
Làng sinh thái Rừng nguyên sinh Pơ Mu;

- Cung cấp các nội dung phát biểu, thông tin tuyên truyền, giới thiệu về 
hình ảnh văn hoá, con người của địa phương để Sở Ngoại vụ biên phiên dịch 
tiếng Anh; cử cán bộ thuyết minh, giới thiệu khi đoàn đến hoạt động tại huyện;

- Cung cấp hình ảnh giới thiệu về huyện Tây Giang, làng Pơr Ning, Rừng 
nguyên sinh Pơ Mu và giới thiệu về văn hóa Cơ Tu để Sở Ngoại vụ in sang ảnh 
trưng bày tại buổi tiếp, làm việc của lãnh đạo tỉnh.

13. Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành
- Cử đại diện hướng dẫn đoàn tham quan, ghi hình tại Chợ cá Tam Tiến;
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- Tạo điều kiện cho chương trình hoạt động của đoàn trên địa bàn huyện, 
đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại điểm đoàn đến hoạt 
động.

14. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: Cử 
phóng viên đưa tin các hoạt động của đoàn tại tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình “Trải nghiệm Quảng Nam” 
dành cho tùy viên báo chí các Cơ quan đại diện ngoại giao, phóng viên các hãng 
thông tấn báo chí nước ngoài có Văn phòng thường trú tại Việt Nam, yêu cầu 
các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như mục VIII;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, KTN, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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