
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         năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

và Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-BVHTTDL ngày 07/02/2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - 
Quảng Nam 2022; Công văn số 1163-CV/TU ngày 04/8/2022 của Tỉnh ủy về đăng 
cai Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023; xét đề nghị của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 357/TTr-SVHTTDL ngày 16/11/2022; UBND 
tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình Tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch quốc 
gia - Quảng Nam 2022 và Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 
2023 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Sự kiện là hoạt động kết thúc chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia nhằm 

tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, 
những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong 
quá trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và Khai mạc Năm 
Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 nhằm đẩy mạnh các hoạt động, khuyến 
khích và lan tỏa tinh thần, văn hóa khởi nghiệp trong xã hội.

- Trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia từ tỉnh Quảng 
Nam cho tỉnh Bình Thuận và triển khai chuỗi hoạt động Năm Quốc gia khởi 
nghiệp - Quảng Nam 2023 trên phạm vi cả nước.

- Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 là sự kiện khoa học - kinh 
tế - xã hội tiêu biểu, quy mô quốc gia và tầm quốc tế nhằm đánh giá 05 năm (2018 
- 2023) thực hiện mục tiêu Đề án khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, phát động phong 
trào khởi nghiệp sáng tạo đến 2030; là sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của 
các cấp, các ngành và của nhân dân về vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới 
sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Góp phần thu hút khách du lịch trong nước và nước ngoài đến Quảng Nam, 
Việt Nam.

2. Yêu cầu 
- Sự kiện phải có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và bạn bè 

quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, khởi nghiệp; thực sự là điểm nhấn của Du lịch 
Việt Nam cuối năm 2022, chào đón năm mới 2023 và mở đầu cho các hoạt động 
xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia giai đoạn tiếp theo.

- Việc tổ chức phải đảm bảo tính trang trọng, chuyên nghiệp, hiệu quả, bám 
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sát chủ đề của Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 “Quảng Nam - Điểm đến 
du lịch xanh” và chủ đề của Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 
“Quảng Nam - Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp”.

- Chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch COVID-19.

- Huy động các nguồn lực xã hội để góp phần tổ chức thành công sự kiện.
II. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP
1. Chỉ đạo tổ chức: Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.
2. Chủ trì điều hành: Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 

và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục 

Du lịch; Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam; Cục Phát 
triển thị trường & Doanh nghiệp KH&CN và các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Ban, Bộ, ngành 
Trung ương; các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Kèm theo Lịch hoạt động)
1. Chương trình Tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và 

triển khai chương trình Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023
1.1. Thời gian: từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 22/12/2022.
1.2. Địa điểm: Vinpearl Nam Hội An Resort & Spa, huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam.
1.3. Chương trình:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam;
- Báo cáo tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022;
- Công bố Bộ nhận diện Du lịch xanh Quảng Nam và cấp chứng nhận Du 

lịch xanh cho các đơn vị liên quan;
- Phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Triển khai Chương trình Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023;
- Trao giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022;
- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào 

thành công của Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022;
- Kết thúc chương trình.
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1.4. Thành phần đại biểu: dự kiến mời khoảng 300 đại biểu, cụ thể:
- Thành viên Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022;
- Thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI;
- Đại diện lãnh đạo UBND và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 

Thuận;
- Các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành 

phố thuộc Trung ương; 
- Các tổ chức, chuyên gia hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 

và tỉnh Quảng Nam;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế Hạ tầng/ 

Phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình các 
huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Di tích Hội An; Ban Quản lý Di sản Văn 
hóa thế giới Mỹ Sơn; 

- Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ
chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022;

- Các cá nhân, tập thể nhận giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia - 
Quảng Nam 2022;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí; các phóng viên.
2. Gặp mặt đại biểu tham dự Lễ
2.1. Thời gian: từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 00 phút ngày 22/12/2022 (thứ 

Năm).
2.2. Địa điểm: Vinpearl Nam Hội An Resort & Spa, huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam.
2.3. Số lượng: dự kiến 500 đại biểu mời dự Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc 

gia - Quảng Nam 2022 và Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 
2023.

3. Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và Khai mạc 
Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 (gọi tắt là Lễ)

3.1. Thời gian: vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 22/12/2022 (thứ Năm).
3.2. Địa điểm: Vinwonder Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
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3.3. Chương trình:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Chiếu phim tổng kết hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng 

Nam 2022 và trailer “Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023”;
- Phát biểu của lãnh đạo Trung ương;
- Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam;
- Vinh danh các cá nhân, đơn vị đã tài trợ, góp phần vào thành công Năm Du 

lịch quốc gia - Quảng Nam 2022;
- Trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 cho tỉnh 

Bình Thuận;
- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận;
- Chương trình nghệ thuật (có kịch bản riêng);
- Bắn pháo hoa chào đón năm mới và mở đầu Năm Quốc gia khởi nghiệp - 

Quảng Nam 2023;
- Kết thúc chương trình.
3.4. Thành phần đại biểu tham dự: dự kiến mời 500 đại biểu, cụ thể:
* Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương:
- Đại diện lãnh đạo Chính phủ;
- Đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022;
- Đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Quỹ Hỗ trợ phát triển du 

lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI; Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia, Hội 
đồng cố vấn khởi nghiệp sáng tạo quốc gia;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí: Kênh truyền hình quốc 
gia khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

* Khách quốc tế: 
- Một số cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam;
- Các tổ chức quốc tế tại Việt Nam: Văn phòng Cơ quan đại diện Tổ chức 

UNESCO; Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu; Văn phòng UN HABITAT; Văn 
phòng ILO; Văn phòng JICA; Văn phòng KOICA; Chương trình phát triển du lịch 
bền vững Thụy Sĩ (SSTP); Tổ chức Cứu trợ/Phát triển quốc tế (FIDR); Liên minh 
Châu Âu (EU); Văn phòng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc; Trung tâm Văn hóa Hàn 
Quốc; Trung tâm Văn hóa Nhật Bản; Trung tâm Văn hóa Ấn Độ...
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* Tỉnh, thành phố bạn: 
- Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn: UBND, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 
Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, 
Kon Tum, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố có hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch 
quốc gia - Quảng Nam 2022;

- Đại diện lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương.

* Tỉnh Quảng Nam:
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực 

UBMTTQVN tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; các trường đại 

học, cao đẳng;
- Thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022;
- Đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế Hạ tầng/ 

Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 
Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Quản lý Bảo 
tồn Di sản Văn hóa Hội An; Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn; các hội 
khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

* Các tổ chức, chuyên gia hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 
và tỉnh Quảng Nam.

* Đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
* Đại diện các cơ quan và phóng viên thông tấn, báo chí.
4. Các hoạt động trước, trong và sau Lễ
4.1. Lễ kỷ niệm 05 năm nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được 

UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Liên 
hoan hát dân ca và hô hát Bài chòi thành phố Hội An

- Thời gian: từ ngày 05 - 07/12/2022.
- Địa điểm: Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hội An.
4.2. Triển lãm tranh - tượng nghệ thuật Quảng Nam
- Thời gian: từ ngày 10/12/2022 đến ngày 03/01/2023.
- Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.
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4.3. Ngày hội Văn hóa - Du lịch biển Cửa Khe, Thăng Bình
- Thời gian: ngày 15 - 16/12/2022
- Địa điểm: huyện Thăng Bình.
- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Thăng Bình.
4.4. Hội chợ Du lịch xanh Quảng Nam 2022
- Thời gian: ngày 19 - 21/12/2022.
- Địa điểm: Công viên Ấn tượng Hội An, thành phố Hội An.
- Cơ quan chủ trì: Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.
4.5. Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022
- Thời gian: từ ngày 19/12 đến ngày 24/12/2022.
- Địa điểm: Thành phố Hội An, Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì: Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
4.6. Khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng văn hóa du lịch 

Làng cổ Lộc Yên và các hoạt động bên lề
- Thời gian: ngày 20 - 21/12/2022.
- Địa điểm: Tiên Phước, Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Tiên Phước.
4.7. Liên hoan Ẩm thực toàn quốc
- Thời gian: từ ngày 20/12 đến ngày 22/12/2022.
- Địa điểm: Thành phố Hội An, Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì: Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch).
4.8. Tuần lễ Văn hóa Tây Giang
- Thời gian: dự kiến từ ngày 20/12 đến 31/12/2022.
- Địa điểm: huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Tây Giang và Công ty UMOVE thuộc Tập 

đoàn TAAD.
4.9. Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam đến thị trường Ấn Độ
- Thời gian: ngày 21/12/2022.
- Địa điểm: dự kiến tại Khách sạn nghỉ dưỡng Tui Blue Nam Hội An.
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4.10. Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh và vinh danh ý tưởng, dự án 

khởi nghiệp sáng tạo xứ Quảng (kết hợp tổng kết năm 2022)
- Thời gian: từ 09h00 ngày 21/12 đến 20h00 ngày 22/12/2022.
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- Địa điểm: Vinwonder Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì: Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và Hội đồng 

Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam.
4.11. Diễn đàn “Kết nối - Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp Quảng Nam 

thực hiện chuyển đổi số”
- Thời gian: ngày 22/12/2022.
- Địa điểm: huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4.12. Festival Nghệ thuật sắp đặt môi trường biển, Hội An 2022
- Thời gian: từ ngày 22/12 - 24/12/2022.
- Địa điểm: Làng chài Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An.
- Cơ quan chủ trì: Hợp tác xã Du lịch Làng chài Tân Thành.
4.13. Tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới tỉnh Quảng Nam
- Thời gian: từ ngày 23/12/2022 - 25/12/2022.
- Địa điểm: Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Hiệp hội Du lịch tỉnh.
4.14. Sự kiện “Con đường nghệ thuật - Sắc màu hội tụ”
-Thời gian: từ ngày 28/12/2022 - 08/01/2023.
- Địa điểm: Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hội An.
4.15. Chương trình “Huyền thoại Apsara”
- Thời gian: dự kiến tối ngày 29/12/2022.
- Địa điểm: Khu đền tháp Mỹ Sơn.
- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Duy Xuyên.
4.16. Lễ hội Văn hóa trà lần thứ I - Hội An 2022
- Thời gian: từ ngày 30/12/2022 - 01/01/2023.
- Địa điểm: Khu phố cổ Hội An.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hội An.
4.17. Chương trình Hội An - Chào năm mới 2023
- Thời gian: ngày 31/12/2022 và ngày 01/01/2023.
- Địa điểm: Thành phố Hội An.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hội An.
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4.18. Diễn đàn “Học trò xứ Quảng khát vọng khởi nghiệp”
- Thời gian: ngày 04/01/2023. 
- Địa điểm: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
4.19. Đào tạo kiến thức “Sinh viên Quảng Nam tại Huế với khởi nghiệp 

phát triển quê hương”
- Thời gian: ngày 05 và 06/01/2023. 
- Địa điểm: Đại học Huế.
- Cơ quan chủ trì: Đại học Huế.
4.20. Diễn đàn “Học sinh, sinh viên nghề với lập nghiệp trên nền tảng 

khởi nghiệp sáng tạo”
- Thời gian: ngày 07/01/2023. 
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Quảng Nam.
4.21. Diễn đàn “Champion - Người thắp lửa khởi nghiệp”
- Thời gian: ngày 09/01/2023. 
- Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ.
- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.
IV. CÔNG TÁC LỄ TÂN, HẬU CẦN, TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ LỄ
1. Công tác tuyên truyền, quảng bá (thực hiện theo Kế hoạch số 662/KH-

UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh)
- Thực hiện tuyên truyền trực quan tại khu vực diễn ra Lễ Bế mạc và Khai 

mạc, khu vực thành phố Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại 
Lộc, Tiên Phước, Núi Thành, các khu, điểm du lịch lớn và tuyến đường chính trên 
địa bàn tỉnh...

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Quảng Nam, 
Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ 
quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương khác...

- Tuyên truyền trên các website và các trang mạng xã hội.
- Tổ chức livestream Lễ Bế mạc và Khai mạc.
- Tổ chức tuyên truyền trực quan sinh động trước Trụ sở Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Quảng trường 24/3, Trung tâm Văn hóa tỉnh; các cơ quan tỉnh, hai bên cổng 
vào nơi diễn ra sự kiện và tại trung tâm hành chính các huyện, thị xã, thành phố về 
sự kiện.

2. Chuẩn bị nội dung
- Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Chương trình Tổng kết và Lễ.
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- Báo cáo tổng kết, bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.
- Phim tổng kết hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 

2022 (tối đa 15 phút) và trailer “Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023” (5 
- 10 phút).

- Kịch bản chương trình Tổng kết và Lễ.
- Xây dựng kịch bản và thực hiện chương trình nghệ thuật.
- Tổng hợp danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các đơn vị 

tài trợ trong công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.
- Soạn thảo các văn bản và tham mưu nội dung tổ chức các cuộc họp phục 

vụ chương trình Lễ.
3. Công tác lễ tân, hậu cần
- Thiết kế, in ấn giấy mời, các loại thẻ: Ban Tổ chức, đại biểu, báo chí, lễ 

tân, diễn viên, phù hiệu xe, biển tên...
- Lập danh sách khách mời, đại biểu dự Chương trình Tổng kết và Lễ.
- Xây dựng sơ đồ, vị trí ngồi đại biểu và khách mời.
- Bố trí đưa đón, ăn nghỉ dành cho đại biểu tham dự.
- Tổ chức gặp mặt đại biểu tham dự chương trình Tổng kết và Lễ.
- Đưa, đón, hướng dẫn đại biểu vào các vị trí dự Lễ.
- Chuẩn bị sân khấu phục vụ chương trình Lễ.
- Xây dựng các chương trình tour du lịch mới phục vụ đại biểu.
- Xây dựng phương án bắn pháo hoa chào đón năm mới sau Lễ Bế mạc Năm 

Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và mở đầu Năm Quốc gia khởi nghiệp - 
Quảng Nam 2023.

- Các nhiệm vụ liên quan khác.
5. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh, phòng chống dịch 

bệnh (có Kế hoạch riêng)
- Triển khai biện pháp đảm bảo phòng chống, dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường các khu vực tổ chức hoạt động trước, trong và 
sau Lễ.

- Xây dựng, triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn, phân luồng 
giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. 

IV. KINH PHÍ
1. Kinh phí tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và 

các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Bế mạc từ nguồn ngân sách tỉnh, địa phương và 
nguồn xã hội hóa.
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2. Kinh phí tổ chức Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023 và tuần Lễ 
Khai mạc thuộc Đề án Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023, ngân sách 
địa phương và xã hội hóa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Tổng cục Du lịch
- Tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Đài Truyền 

hình Việt Nam tăng cường tuyên truyền quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Quảng 
Nam 2022 và Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 trên sóng 
VTV.

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương tại chương trình Tổng kết 
và Lễ.

- Tuyên truyền, quảng bá chương trình Lễ trên các nền tảng số của đơn vị và 
các cơ quan báo chí Trung ương.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam và các cơ quan, 
đơn vị liên quan dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2022; 
xây dựng kịch bản chương trình Lễ.

2. Đề nghị Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Ẩm 

thực toàn quốc tại Quảng Nam.
3. Đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Âm 

nhạc ASEAN - 2022 tại thành phố Hội An.
4. Đề nghị Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN; Văn 

phòng Đề án 844 - Bộ Khoa học và Công nghệ
- Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN tham mưu Bộ Khoa 

học & Công nghệ có văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường tuyên 
truyền quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và Khai mạc Năm Quốc 
gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 trên sóng VTV; lập danh sách các tổ chức tiêu 
biểu quốc tế, trong nước hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam; phối hợp với Quảng Nam 
xây dựng kịch bản chương trình.

- Văn phòng Đề án 844 tham mưu xếp lịch, danh sách đại biểu Bộ Khoa học 
và Công nghệ tham dự và bài phát biểu của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin Bộ Khoa học và Công 
nghệ.

5. Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận
- Bố trí lãnh đạo tỉnh tham dự, nhận cờ luân lưu đăng cai tổ chức Năm Du 

lịch quốc gia 2023 và phát biểu tại chương trình Lễ.
- Tham gia 02 - 03 tiết mục trong chương trình nghệ thuật Lễ.
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6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Hướng dẫn công tác tuyên truyền Lễ.
- Tham gia góp ý chương trình nghệ thuật Lễ, nội dung khẩu hiệu tuyên 

truyền Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và Khai mạc Năm Quốc 
gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

7. Văn phòng Tỉnh ủy
- Xếp lịch để các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tiếp, gặp mặt đại biểu và tham dự Lễ.
- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi 

nghiệp sáng tạo Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên 
quan trong công tác tổ chức Lễ.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Điều hành Hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan:
- Sắp xếp chỗ ngồi các đại biểu khách mời.
- Giúp Ban Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức tiến độ, kết quả thực hiện, đề 
xuất các giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch.

- Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp Ban Tổ chức và báo cáo tổng kết các 
hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2022 và Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - 
Quảng Nam 2023.

- Tham mưu trình phê duyệt thành phần khách mời; market giấy mời, các 
loại thẻ, phù hiệu xe... 

- Xây dựng kịch bản chương trình Tổng kết và Lễ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Lập danh sách khách mời; tham mưu nội dung hình thức giấy mời; in ấn, 

phát hành giấy mời, thẻ Ban Tổ chức, thẻ đại biểu, thẻ lễ tân, thẻ báo chí, phù hiệu 
xe, biển tên...; lập bảng phân công cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác 
lễ tân hậu cần, xác báo đại biểu khách mời; tổng hợp danh sách đại biểu tham dự; 
xây dựng sơ đồ bố trí chỗ ngồi, in bảng tên đại biểu khách mời tham dự sự kiện.

- Xây dựng phương án tổ chức đưa đón, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu 
khách mời.

- Chuẩn bị bài dẫn chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; các bài 
phát biểu của lãnh đạo tỉnh; báo cáo tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 
2022; chuẩn bị nội dung của các cuộc họp Ban Tổ chức.
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- Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ: chương trình Tổng kết; 
chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam đến thị trường Ấn Độ; gặp mặt các đại 
biểu, khách mời tham dự Lễ; tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới tỉnh 
Quảng Nam.

- Xây dựng phương án và thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, cổ 
động trực quan bằng các hình thức pano, băng rôn, phướn…, hướng dẫn các địa 
phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền Lễ.

- Tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 
nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bắn pháo hoa.

- Tham mưu Ban Tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, xây dựng kịch 
bản và tổ chức thực hiện Lễ, chương trình nghệ thuật đảm bảo mục đích, yêu cầu 
đề ra.

- Bố trí bàn, ghế ngồi, nước uống, ô che, áo mưa và các điều kiện cần thiết 
khác phục vụ các đại biểu khách mời...

- Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí cho Lễ.
- Tổng hợp, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá

trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; chủ trì điều hành nội dung 
khen thưởng.

- Tổng hợp dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị liên quan gửi Sở Tài 
chính thẩm định trình UBND tỉnh.

* Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổng kết, trao giải thưởng báo chí Năm Du 

lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.
- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tham mưu tổ chức công bố Bộ nhận 

diện Du lịch xanh Quảng Nam và cấp chứng nhận Du lịch xanh cho các đơn vị liên 
quan.

- Truyền hình trực tiếp Lễ trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng 
Nam (QRT).

- Xây dựng các phóng sự, tài liệu, video quảng bá phát tại Lễ, Đài Phát 
thanh - Truyền hình Quảng Nam, các Đài PTTH các tỉnh, thành phố tham gia các 
sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022.

- Phối hợp với Tổng cục Du lịch chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Trung 
ương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.
10. Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và Hội đồng Cố vấn 

khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
* Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo xanh và vinh danh khởi nghiệp 
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sáng tạo năm 2022.
- Lập danh sách 100 đại biểu mời tham dự chương trình gửi Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổng hợp; gửi giấy mời và xác báo đại biểu tham dự theo phân 
công.

- Xây dựng Trailer “Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023” (05 - 
10 phút) và đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện trên hệ thống kênh thông tin khởi 
nghiệp toàn quốc.

- Tổ chức livestream sự kiện.
- Thiết kế, dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng để phục vụ Lễ và chương 

trình nghệ thuật;
- Vận động cá nhân tham gia đồng hành sự kiện.
- Xây dựng kinh phí tổ chức các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.
- Hội đồng cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì, phối hợp UBND thành 

phố Tam Kỳ tổ chức “Diễn đàn “Champion - Người thắp lửa khởi nghiệp”.
* Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Xây dựng phương án tổ chức đưa đón, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu 

khách mời.
- Theo dõi các hoạt động tổ chức tại Đại học Huế, Trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm và tại Tam Kỳ.
- Chuẩn bị bài phát biểu của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Tuyên truyền các nội dung liên quan đến Khai mạc Năm Quốc gia khởi 

nghiệp - Quảng Nam 2023.
11. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì tổ chức Diễn đàn “Học trò xứ Quảng khát vọng khởi nghiệp”.
12. Sở Thông tin và Truyền thông
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền, 

giới thiệu Lễ; thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
- Tham mưu triển khai hoạt động Trung tâm báo chí tại nơi diễn ra Lễ.
- Tham mưu danh sách mời lãnh đạo các cơ quan báo chí dự Lễ.
- Đón tiếp, cấp thẻ và hỗ trợ phóng viên báo chí; sắp xếp vị trí tác nghiệp 

của phóng viên báo chí tham dự Lễ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
13. Sở Y tế 
- Bố trí lực lượng, phương tiện y tế thường trực cấp cứu, sơ cứu, chuẩn bị đủ 

số thuốc cần thiết để cấp cứu kịp thời tại khu vực diễn ra Lễ; chủ động có các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn.
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- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối 
với các nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống nơi các 
đại biểu ăn nghỉ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
14. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong quá trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

15. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì tổ chức Diễn đàn “Kết nối - Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp 

Quảng Nam thực hiện chuyển đổi số”.
16. Sở Ngoại vụ
- Thực hiện công tác biên - phiên dịch phục vụ Chương trình tổng kết và Lễ.
- Chủ trì đón các đoàn khách quốc tế tham dự các hoạt động trong khuôn 

khổ chương trình Lễ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
17. Sở Tài chính
Chủ trì tham mưu mức, nguồn kinh phí tổ chức Lễ và các hoạt động trong 

khuôn khổ Lễ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
18. Công an tỉnh
- Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, 

phòng chống cháy, nổ; phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu và 

khách du lịch dự Lễ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
19. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Thực hiện rà phá bom mìn, phòng chống, xử lý các tình huống liên quan 

đến sự cố chất độc, phóng xạ, cháy nổ; bàn giao địa bàn an toàn cho Công an tỉnh 
trước khi diễn ra chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý các thiết bị bay 
không người lái tại khu vực diễn ra Lễ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Hội An - Công ty Cổ phần Vinpearl xây 
dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức bắn pháo hoa sau khi kết thúc chương trình nghệ 
thuật tại Lễ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
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20. Báo Quảng Nam
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài... về các hoạt động trong 

Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng 
Nam 2023, các hoạt động trong Lễ trên Báo Quảng Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
21. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
- Xây dựng phim tổng kết các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia - 

Quảng Nam 2022 (tối đa 15 phút).
- Truyền hình trực tiếp Lễ trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng 

Nam.
- Kết nối Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố dành thời lượng 

nhất định để truyển hình Lễ.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, trang 

thông tin điện tử; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, sản xuất các phóng sự, 
phim tài liệu, các trailer giới thiệu, quảng bá về Lễ và các sự kiện, hoạt động trong 
Năm Du lịch quốc gia 2022 và Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 
2023 trên sóng QRT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
22. Các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh
- Chủ trì, phối hợp xác báo, đón, đưa tiễn và phục vụ ăn, nghỉ, đi lại đại biểu 

lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương (theo Bảng phân công riêng).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
23. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ Du 

lịch xanh - Quảng Nam 2022; Festival Nghệ thuật sắp đặt môi trường biển.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố Bộ 

nhận diện Du lịch xanh Quảng Nam và cấp chứng nhận Du lịch xanh cho các đơn 
vị liên quan trong chương trình Tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2022 vào chiều 
ngày 22/12/2022.

- Vận động doanh nghiệp kinh doanh du lịch xây dựng các sản phẩm du lịch 
xanh, các chương trình tour phục vụ khách; vận động doanh nghiệp đồng hành sự 
kiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
24. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
Vận động doanh nghiệp đồng hành sự kiện.
25. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam
- Chủ trì hoạt động tổng kết, trao giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 
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- Quảng Nam 2022.
- Phối hợp Ban Điều hành in ấn và phát hành tuyển tập Báo chí viết về tấm 

gương khởi nghiệp xứ Quảng.
26. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm tranh - 

tượng nghệ thuật Quảng Nam.
27. UBND thành phố Hội An
Chủ trì tổ chức các hoạt động: Lễ kỷ niệm 05 năm nghệ thuật bài chòi Trung 

bộ Việt Nam được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại, Liên hoan hát dân ca và hô hát Bài chòi thành phố Hội An; Sự kiện 
“Con đường nghệ thuật - Sắc màu hội tụ”; Lễ hội Văn hóa trà lần thứ I - Hội An 
2022; chương trình “Hội An - Chào năm mới 2023”.

28. UBND huyện Duy Xuyên
Chủ trì tổ chức chương trình “Huyền thoại Apsara” tại Khu đền tháp Mỹ 

Sơn trong khuôn khổ các hoạt động Lễ.
29. UBND huyện Tây Giang
Chủ trì phối hợp với Công ty UMOVE thuộc Tập đoàn TAAD và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức Tuần lễ Văn hóa Tây Giang.
30. UBND huyện Tiên Phước
Chủ trì tổ chức Khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng văn hóa du 

lịch Làng cổ Lộc Yên trong khuôn khổ các hoạt động Lễ.
31. UBND huyện Thăng Bình
- Chủ trì tổ chức “Ngày hội văn hóa - du lịch biển Cửa Khe, Thăng Bình” 

trong khuôn khổ các hoạt động Lễ. 
- Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bố trí chỗ đậu xe, điều phối lưu 

thông tại điểm tổ chức Lễ; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
32. UBND thành phố Tam Kỳ
Phối hợp Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp tỉnh tổ chức Diễn đàn “Champion - 

Người thắp lửa khởi nghiệp”.
33. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tiến hành chỉnh trang đô thị, tăng cường hệ thống ánh sáng, trồng thêm 

cây xanh, hoa tại những nơi công cộng; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, nhất là những nơi diễn ra các hoạt 
động trong chương trình Lễ.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan các tuyến đường trên 
địa bàn (trừ các tuyến đường do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Điều 
hành thực hiện).



17

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.
34. Đề nghị Đại học Huế
Đào tạo kiến thức “Sinh viên Quảng Nam tại Huế với khởi nghiệp phát triển 

quê hương”.
35. Trường Cao đẳng Quảng Nam
Tổ chức Diễn đàn “Học sinh, sinh viên nghề với lập nghiệp trên nền tảng 

khởi nghiệp sáng tạo”.
36. Chi nhánh Hội An - Công ty Cổ phần Vinpearl
- Hỗ trợ hội trường, âm thanh, ánh sáng, hoa tươi, nước uống và các điều

kiện cần thiết khác để tổ chức chương trình Tổng kết Năm Du lịch quốc gia -
Quảng Nam 2022 vào chiều ngày 22/12/2022 tại Vinpearl Resort and Golf Nam 
Hội An.

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết: âm thanh, ánh sáng, sân khấu; 
chương trình nghệ thuật… để tổ chức chương trình Lễ đảm bảo mục đích, yêu cầu 
đề ra.

- Hỗ trợ phòng ở cho đại biểu tham dự Lễ.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để tổ chức gặp mặt đại biểu tham dự Lễ.
- Phối hợp tổ chức vận chuyển đại biểu vào tham dự Lễ tại VinWonder.
- Phối hợp với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và Hội đồng 

Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh và 
vinh danh ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo xứ Quảng; các công tác chuẩn bị tổ 
chức Lễ.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện bắn pháo hoa sau khi kết 
thúc chương trình nghệ thuật.

37. Thaco - Quảng Nam
- Đồng hành Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh trong tổ chức 

Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo xanh và vinh danh khởi nghiệp năm 2022.
- Phối hợp với Ban Điều hành tổ chức xe đưa, đón Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI, Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia, Hội đồng cố 
vấn khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tham dự chương trình.

38. Tập đoàn Thiên Minh (TMG)
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, quảng bá sự kiện trên các phương tiện truyền thông.
39. Công ty Điện lực Quảng Nam
Đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục, an toàn trong thời gian diễn ra Lễ; có 

phương án phát điện dự phòng phục vụ Lễ.
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40. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam
Chỉnh trang cảnh quan, môi trường đô thị, tăng cường hệ thống cây xanh, 

hoa, điện chiếu sáng, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp 
tại tuyến đường Võ Chí Công, thành phố Hội An, trung tâm thành phố Tam Kỳ và 
các địa điểm tổ chức hoạt động trong chương trình Lễ.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ được phân công và thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả, đề xuất 
giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) để theo dõi, chỉ đạo./. 

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 131/KH-BTC ngày 04/11/2022 của Ban 
Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 về việc tổ chức Chương trình 
Tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022)./.

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- TCDL, Quỹ Hỗ trợ PTDL, Cục NTBD;
- Cục PTTT và DN KH&CN;
- Văn phòng Đề án 844;
- Trung tâm ĐMST- Bộ KH&ĐT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Đại học Huế;
- Các Sở, ngành liên quan; 
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;
- Trường Cao đẳng Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Du lịch Quảng Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- CN Hội An - Cty CP Vinpearl;
- Thaco Quảng Nam;
- Tập đoàn Thiên Minh;
- Công ty Điện lực Quảng Nam;
- Công ty MTĐT Quảng Nam;
- Đài PTTH Q.Nam, Báo Q.Nam, Cổng Thông 
tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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