
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI Cl-lU NGHIA VIT NAM 

HUYN TRUNG KIIANH Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

S:'17UBND-VHTT Triing Khánh, ngày2j tháng 9 näm 2022 
V/v Ho trg tuyên truyên, quãng bá 
trrnc, trong và sau Lê hi Du ljch 

Thác Bàn Giôc nãm 2022 

KInh gui: 

- Báo Cao Bang; 

- Dài Phát thanh - Truyn hInh Cao Bng; 

- Van phông Thiing trü Báo Nhân dan tai  Cao Bang; 

- Co quan thtthng tri Thông thn xã Vit Nam tai  Cao Bang. 

L hi Du ljch Thác Bàn Gic näm 2022 là mt hott dng van hóa lan 

cüa huyn Tràng Khánh, tinh Cao Bng, nhm xây dimg thuong hiu, phát huy 

tim näng, th mnh, thiic dy chuong trInh phát trin du ljch cüa huyn Trüng 

Khánh cüng nhu tinh Cao Bang. 

Day là L hi thumg niên hang näm duçic xây dimg vôi hai ni dung 

chinh Qhn l và phn hi) v9i nhiu hot dng van hóa, van ngh, th thao, trè 

choi dan gian th hin nhttng net dc sc nhm quâng bá cánh quan thiên nhiên 

dp, van hóa da dng, hInh ânh quê hucing, con nguai Trüng Khánh vra là Co 

hi d giai thiu dn du khách trong nuac và quc t v tim näng, th manh  v 

du 1ch, sr phong phü, da dng, net riêng có trong van boa truyn thng các dan 

tc cüa dja phrnmg huyn Trüng Khánh, tinh Cao Bang. 

D tuyên truyn cho L hi ngay t1r buâc du chun bj v cci sa vt chit, 

dan dmg chuong trInh khai mac,  xây dirng các ti& mic van ngh dc sic.. .Uy 

ban nhân dan huyn Triing Khánh kInh d nghj các co quan, don vj h trq, giup 

do', cu ekip phóng viên xay dirng ni dung, vi& bài tuyên truyn tho'i gian trisôc, 

trong và sau Lê hi Thác Bàn Giic cüa huyn Trüng Khánh näm 2022. 

Chuong trInh L hi së din ra trong 02 ngày (ngay 08 dn 09 tháng 10 

nàm 2022), Khai mic vào liic 19 gia 30 phüt ngày 08 tháng 10 näm 2022 tai 

Khu du ljch Thác Bàn Gic, xã Dam Thüy, huyn Trüng Khánh. Vic truyn tài 



CHU TICH 

2 

ni dung, cung cp thông tin, hInh ánh tuyên truyn sê giiip cho cong tác quàng 

bá v van hóa - du ljch - hInh ânh quê huang, con ngthi dja phrnmg huyn 

Trüng Khánh dat  hiu, qua thit thirc trên các phuang tin thông tin dai  chüng. 

('Gi'i kern theo Cong van: Ke' hogch sd 223/KH-UBND ngày 08/8/2022 

cia Uy ban nhán dan huyçn TrIing Khánh v viçc td ch&c LI hi du ijch Thác 

Ban GiO'c huyn TrIrng Khánh nárn 2022 và Thông báo sd 326 ngày 07/9/2022 

cza Uy ban nhdn dan huycn TrItng Khánh v viçc dié'u chinh rni5t s nç5i dung 

trong K hogch td chi'c LI hi du if ch Thác Ban Gic nárn 2022) 

Uy ban nhân dan huyn Trüng Khánh rt mong các c quan, dan vj (Nhu 

kInh gtri) quan tam giiip dr tuyên truyn quáng bá v 1 hi Thác Ban Gic 

huyn Trüng Khánh nàm 2O22/ 

Xin Iran IrQng cam on./. 

Ni nhân: 
- Nhu kInh gri; 
- UBND tinh; 
-SâVH'TT&DL; 
- So TT&TT; 
- TT. Huyn üy; 
- TT. HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Trang TTDT huyn; 
- Luu: VT, VHTT/ 

(B/c) 



Y BAN NHAN DAN 
HUYEN TRUNG KHANH 

S& 223  JKH-UBND 

CQNG bA xA 1191 CHU NGHIA V1T NAM 
Dôc 1p  - Tt.r do - lltinh phüc 

Tràng Khánh, ngày 08  tháng 8 nám 2022 

KFJ HOACH 
T chu'c L hi du ljch thác Ban Gi6c, huyén Trüng Khánh 11am 2022 

Thuc hin K hoach s I 1-KHIBCD ngãy 29/3/2022 cüa Ban clii dao  thirc 
hin các ni dung c1t phá ye thrc hin ni dung dt phá phát triên Du 11th - Dlch vçi 
benvcTnggiaidon2020 -2025; 

Th%rc hin K hoach s 65 1/KH-UBND ngày 22/3/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Cao Bang ye to chüc các hot dng phic hôi vâ m& cüa du ljch tinh Cao 
Bng trong diêu kiên bInh thu&ng mdi; 

Thirc hiên ' kin clii dao  cüa ding chi Hoàng Xuân Anh - Cliii tjch UBND 
tinh tai cuôc hop Uy ban diéu phôi cap tmh thtrc hen I{iCp dinh hcip tac bao ye va 
khai thác tài nguyen du ljch thác Ban Giôc (Due mien) \it Nam - Trung Quôc t?i 
Thông báo so 1067/TB-VP ngày 17/5/2022; 

Thçrc hiên K hoch s 142/KH-UBND ngày 23/5/2022 ciia UBND huyn 
Tthng Khánh Thc hin Nghj quyêt ciia Ban Chap hãnh Dâng b huyn ye phát 
trién Du ljcli - Djch vj ben vthig nàm 2022. 

Uy ban nhan dan huyii Tràng Khánh xây d%rng K hoach to chuc L hi du 
ljch tháe Ban Giôc, huyên Trüng Khánh nam 2022 nhtr sau: 

I. MUC DId, YEU CAU 

1. Muc dich 

Nhm giói thiu, quàng bá hInh ãnh qué huong, viing dt, con ngtri ciia 
huyn Tniing Khánh den vói ban  be trong nithc Va quôc tê, dông thii dày manh 
hoat dng quâng bá tiém nãng du ljch ciia dja phmmg gop phân thiic day phát triên 
kinh tê - xã hi, bâo darn an ninh - quôc phOng, thu hut dan ttr, dày manh  hoat 
dông thucrng mai biên giâi. 

Là ngày hôi van boa du ljch, là cu ni gap gô, giao krn, trao dOi kinh 
nghim giita các viing mien, lam phong phii và sâu sac them nhiing giá tn van boa 
truyên thông ciia huyn Tràng Khánh. 

C vii, khuyn khieh the hoat dng phong trào ciia dta  phuong, dng viên 
các tang lOp nhân dan trong toãn huyên hang hái thi dua lao dông san xuât, phát 
trién kinh tê, xóa dói giãrnnghèo, xây dung cuôc sOng ngày câng am no, hanh 
phác, gOp phàn thirrc hen  thàng loi the rniic tiêu phát triên kinh t - xã hôi. 

2.Yêucâu 

Cong tác t chüc L hôi phài di.rçc chutn bi chu dáo vâi ni dung, hInh thüe 
thiêt thtrc, hap dn, CO trçng tam, tit kiêm và ph hcip vth tInh hInh thirc tê ciia 
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huyn, phát buy duçie sire manh  tng hcp cüa h thng chinh trj trong boat dng 
van hóa dôi ngoai và bão ton, phát huy giá tn van hôa truyên thông cüa da 
phirnng. 

L hi diiçic tO chirc trang nghiêrn v phn 1, da dang Va phong phir v phn 
hi, dam báo yêu to bâo tOn, ton vinh và phát buy giá tn vin hóa truyên thông cüa 

dja phucing. 

Darn bão an ninh trât tr, an toãn, phOng ehng cháy n trong qua trinh t 
chirc L hi, darn bâo chat 1trcng, hiu qua, thi& thrc; gift gin cãnh quan rnôi 
trtthng khu clu ljch. 

II. QUY MO, THOI GIAN, THANII PIIAN, lilA DIEM 

1. Quy mO: L hi 4 huyn. 

2. Thô'i gian: Dix kiên tü ngãy 08 den ngày 09 tháng 10 näm 2022. 

III. NOI DUNG CHIJNG TRINII 

1. Khai mac L hi du lich Thác Ban Gic 

- Th&i gian: Tr 20 gi 00 phüt den 21 gi 30 phiit, ngãy 08 tháng 10 nàm 
2022. 

- Dia diem: Khu vrc chân thác Ban Gic, xã Darn Thüy, huyn Tràng 
Khánh. 

- Ni dung: Khai mac  L hi, biu din ngh thut dc sc. 

(Có k/ch ban clii tiit riêng,) 

- Ca quan thuc hien: UBND huyên Triing Khánh. 

- Ca quan phi hcxp: SO Van boa, The thao Va Du ljch. 

- Thành phin dai biki: 

* Dqi biêu ngoài tin/i: 

± Bai diên lãnh dao môt s b, ngành, ca quan Trung uong: B Van hOa, 
The thao vâ Du bch; Bô Ngoai giao. Bô QuOc phOng, Quân Khu I, Dài tiêng nOi 
Vit Narn (VOV), Dài truyên h'mh Vit Nam, Trung uang Giáo hôi phât giáo Via 
Narn; Uy ban UNESCO Via Nain; Truyên hinh thông tn; Hip hi Du 1c1i Via 
Narn và mt so CLB lit hânh du ljch ngoài tinh... 

+ Dai diên lãnh dao UBND các huyn, thành ph kt nghTa vth huyn Thing 
Khánh: huyen Long Thành, tinh DOng Nai, huyn Tiên Du, tinh Bäc Ninh, huyn 

Ba B, tinh Bác K?n; Mi doân 20 ngthi. 

* Dgi biu trong tinh: 

+ Thithng tr1rc Tinh üy; Thtthng trirc HDND tinh; lânh do Uy ban nhân dan 
tinh; TT UBMT TQ Via Nam tirih Cao Bang; dai din lãnh dao các s&, ban, ngành 

cüa tinh; Ban trj s1r Pht giáo tinh Cao Bang; Trii trI chüa Pht tich True Lam Bàn 
GiOc; phOng viên báo, dài cüa tinh vá ca quan thi.thng trt trung txo'ng tai Cao Bang. 



3 

* Dgi bilu Quc tJ: Doàn dai  biu huyn Dai  Tan và Thânh phô Tinh lay - 
Trung Quc (Co ké hoqch chi tiêt riêng). 

* Dqi bilu huvén: 

+ Ban t chüc L hi du ljch thác Bàn Gic, các tiu ban L hi. 

+ Thtr&ng tnrc Huyn üy; Thithng trtrc HDND; lãnh dao UBND huyn; 
Thtthng true Uy ban MTTQ huyn Trüng Khánh; dai  din lành do các cci quan, 
ban, nganh, doan the huyên Dai diên lath dao cac dan vi lire ltrcmg vu trang Dai 
din lânh dao các cci quan trung ucing dung than trên dja bàii; Bi thu. Chü tjch 
UBND các xã, thj trãn. 

2. L riroc nlrfrc cu Quôc thai dan an, nura thuu, gió hôa: 

- Dia dim: T chüc t?i  Chia Phât tIch Triic Lam Bàn Gic (Ruóc nithc tr 
chân thác Bàn Giôc den chi'ia. 

- Th&i gian: 07 gi& 00, ngày 09/10/2022. 

- Thành phtn dir 1: Dai  din Thmmg trçrc Huyn ui, Thithng true HDND, 
lành dao UBND huyên, Thu&ng truc UBMTTQ huyn; thânh viên Ban to chüc Lé 
hi; dai  din chàa Pht tIch True lam Bàn Giôc và các pht n:r (do chüa mdi). 

3. Trirng bay gian hang gifri thiu san vt, am thiyc cüa cãc huyn, thành 
phô, các doanh nghip trong tinh Cao Bang va các xa, thj trân. 

- Di vói gian hang ccia các xã, thi trn, các doanh nghip, các huyn, thành 
phO: Ban tO chüc Lê hi bô tn các gian trung bay gi6i thiu san phârn dc san, am 
th%rc, san phârn OCOP ctia dja phtrong (t'ó s0 dd bd trI dja diem riêng,). 

- Th&i gian: Bt du tr 8 gi& 00 phüt, ngây 08/10 - 09/10/2022. 

- Dja diem: Ti dcc dtthng vào Thác Ban Gic (day ki-M cÜ). 

- Ni dung: 

+ Quâng bá, giôi thiu san vtt, am thijc dc tnrng cüa các x, thj tr.n huyn 
Trüng Khánh. 

+ Ch bin, tnrng bay, giói thiêu vn hóa m thuc, dc san, các mon an djc 
sac và ban san phãm cho du khách. 

+ Tnrng bay cm hat  Dé. 

- Cci quan th%rc hiên: UBND huyn Tthng Khánh 

- Ca quan phi hcip: Sà Van hOa, Th thao và Du ljch, Sà NOng nghip và 
Phát triên nông thôn, S& COng thuong, UBND các huyn, thành phô. 

4. Trin lam ãnh dçp cüa tinh Cao Bang và huyn Trüng Khánh 

- Thsi gian: Bt du th 8 gi 00 phüt, ngày 08/10 - 09/10/2022. 

- Dja diem: Sau cng vào thác Bàn Gic. 

- Cci quan th%rc hin: So Van bOa, Th thao vã Du lich 

- Cci quan phii hcip: UBND huyn Trung KhAnh 
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5. Cãc hoyt dng th thao, trô chi dan gian: Tung con, dày gay, lay eO, 
bjt mAt bAt vjt, chèo xung Kayak, thi bóc ht dé, të ngô... 

- Dja diem: Tai  khu chân thác Bàn Gic và trén song Quay San dithi thác 

Bàn Giôc. 

- Thxi gian: Tir ngày 08-09/10/2022 (Co 1/ch thi dóu riéng,). 

- Thành phn tham gia: L%rc luang trQng tãi, phuc vu; các vn dng viOn, 
twang doàn cüa các xâ, th fran. 

6. 11i thi hat dan Ca, dan vu ('CO The !ç riCng). 

- Dia diem: Tai san khâu L hôi. 

- Thai gian: Bat &ku tfr 7h30, ngày 09/10/2022. 

- Thành phn tham gia: Thành viên Ban t chüc L hi; Ban giám khào hi 
thi; các doãn tharn gia cüa các xã, thj trân. 

7. To chirc L k kêt huyn hfru nghj quc t gifra huyn Trüng Khánh 
(Vit Nam) Va Thành phô Tinh Tây (Trung Quôc) (Co KI hoqch chi tiêt riéng). 

IV. JUN11 PHI 

Nguôn ngân sách Nhà nithc; Ngun thu phi cüa Ban quân i Khu du 1ch 
Thác Bàn Gi&; Nguôn xã hi hóa và các nguôn kinh phi hp pháp khác. 

V. TO CH11'C THIIC HIEN 

1. PhOng Van hóa và Thông tin 

- Là Co quan thix&ng tnrc chü ti-i, phi hcrp thani mixuxây dirng K hoach to 
chüc L hi du ljch thác Bin Giôc; thành 1p Ban to chirc, các tiêu ban giáp vic 
gm Tiêu ban hâu cn, Tiêu ban ni clung, khánh tit, tuyên truyên; Tiu ban an 
ninh trât tir; Lap danh sách khách in&i tham dix Lê hôi. 

- Tham mini lira ch9n don vj thi& k san khAu L hôi; ChuAn bj các gian 
hang trtmg bay san vet, am th1Tc cho các huyn, thành phO, các doanh nghip. 

- Tham mixu lam vic vói Ban quàn lr Khu du lich thác Bàn Gic lAp dt 

trang ti-i he thông den led trong khu du ijeb thác Bàn GiOc; diem ngarn cãnh phic 

vu du khách den tham quan, trãi nghim tai  Khu du Ijch thác Bàn Giôc dam bão 
phiic v'çi cho Le hçi du hch thac Ban Gioc then ra theo ke hoach. 

- Chü tn, phi hcxp tham mini lam vic vâi Doàn Ngh thut Cao Btng xây 
dmg nôi dung, chuong trInh, kjch ban chucmg trmnh ngh thut dêm khai mac  L 

hi. 
- Drnh huâng tuyên truy&n, quãng bá. trithc, trong và sau v L hi trên các 

phuong tin thông tin dai  chüng. 

- Hithng dxii các dti biêu, khách du lich tai  cac khu, diem du ljch. Thuc hiên 
kiêm tra, nhäc nhã các boat dng sai trái và xir 1, dê xuât xir l' theo thâm quyên. 

- Chü tn, phi hcip vâi phông Tài chinh - K hoach ltp dr toán kmh phi dam 

bão thuc hin các nhim vu to chc Lê hi trInh Iãnh dao  UBND huyên phê duyt. 
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- Tham imxu bài phát biêu khai mac,  mac L hi và Hi thi hat dan Ca. 

2. Trung tam Van hóa Va Truyn thông 

- Tharn rntru dr tháo các quyêt djnh thành Ban giám khão, to tr9ng tái; the 
l, diêu lé tO chüc các hot dng van hoá, van ngh, the thao, trO choi dan gian, am 
thuc. 

- Lua chon các hat  nhán van nghê tham gian luyn tap và biu din chuo'ng 
trInh ngh thuOt trong dêin khai mac Lê hi. 

- Xây dmg phtrcmg an trang iii khánh tit, ba may, am thanh, ánh sang, c& 
luu them, khung, phôi giây khen, the deo Ban to chüc, Ban giám khâo. TO trong 
Tai, To thu icy, phuc vu, hoa cai cho dai biêu, khach mcn, Chuãn bi cac diêu hen 
cci sr vt chat, san bâi to chi:rc các hoat dông van hOa, van ngh, the thao theo kê 
hoach. 

- Chü tn, phi hçip vâi Doàn nghê thut tinh Cao Bng to chirc tp 1uyn 
phiic vii dém khai mac Lê hi dat  hiu qua. 

- Thuc hiên hiéu qua, kjp th&i cong tác tuyên truyn tnthc, trong và sau L 
hOi xây dung các chuyên trang, chuyên muc, tang cucmg tin bai tuyên truyên cac 
hoat dOng van boa dOi ngoai, gicn thiêu ye hch su, vung dat con nglxcYi, tiCrn nAng, 
the mnh cila Iiuyn Trüng Khánh vói ban  be trong mthc Va quôc tê. 

- Darn bào duy frI hoat dng on djnh cüa h thing man hInh Led - 
thông tin dOi ngoai t?i khu vrc thác Bàn Giôc; dàng tái các video, phóng sr, hInh 
ãnh (do Sà Thông tin và Truyên thông Cao Bng cung cap theo chirang trInh 
Thông tin dOi ngoai) tuyên truyên, quãng ha ye du ljch tinh Cao Bang trong suôt 
thai gian diên ra L hôi. 

3. Van phông HBND và UBND huyn 

- Xây dirng k hoach t chüc K kt huyn hiu nghi qu& t giüa huyn 
Trüng Khánh (Viet  Narn) và Thành phô Tjnh Tây (Trung Quôc) và Ké hoach tiêp 
don doan dai biêu cua huyCn Dai Tan a Thanh phô Tmh Tây, Quang Tây Trung 
Quôc tham dir L hôi. 

- Tham miii ban hành giy rnbi, ch& danh sách dai biêu mi, gui giây miii 
dai biêu tham dr Lê hi; phOi hcip vài PhOng Van boa - Thông tin vâ các cc quan 
hen quan chuân bi cOng tac ie tan, hâu can bO tn an nghi cho dai biêu to chic dua 
dai biéu den dja diem to chüc Lê hi; chuân bj qua tng cho các dai  biêu d%r Lê hi 
du lich thác Bàn Gic. 

- Phi hcp vói phOng Van hOa và Thông tin chun bi các bài phát biu; phi 
hcrp vói PhOng Van bOa - Thông tin, Ban Tuyên giáo Huyn ñy tham miii kich bàn 
cOng tác to chüc Lê hi cho lãnh dao  huyn. 

4. Phông Tâi chinh - Ké ho3ch 

Tham miru thm djnh, can di và b tn kinh phi kip th&i nhm dam bão triên 
khai các boat dông theo kê ho?ch dã dê ra và htthng dn vic sü di,ing kinh phi to 
chIrc Lê hi dáng miic dich, tiêt hem  vâ  hieu  qua. 
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5. Phông Kinh t và Ha tang 

Phd hcrp vâi Cong an huyn xây dimg k ho?ch dam bão trt tr giao thông; 
chu tn phôi hp m Dôi quan lv thi trixo'ng quan ly thuong mal, quan ly cac mat 
hang bay ban t?i Lê hi dung quy djnh. Kêu gçi xã hii hoá dôi vói các to chüc, 
doanh nghip ho trcc kinh phI tO chüc L hi và thirc hin môt s nhiêm vi khác 
theo chüc näng, nhirn vi cüa ngãnh. 

6. Cong an huyn 

Chü tn, phi hcp vói các 1ixc krqng cht'rc náng xãy dirng k hoach dam bão 
an ninh trt tsr, dam bâo chôt chn, phãn IuOng giao thông trên các tuyên &thng 
dn dia diem tO chuc cac boat dOng Lê hOi quan ly hO tich, hO khâu dam bao tuyêt 
dOi an toân cho các doân khách den trong nuóc, quôc tC tham d%r L hi. 

7. Ban Chi huy quân siy huyn 

Tham rntru d xut vói B Chi buy quail sr tinh tin hành râ phá born mIn, 
bâo v khu vçrc tO chüc L hi thi gian tnthc, trong, san sr kin nhärn dam bão an 

ninh. an  toãn. 

8. Don Biên phông Dam Thüy 

Thu&ng xuyên t chüc tutn tra biên giói, kjp thii phát hin, giâi quyt kip 
. A A F A 

thrn cac vti viçc phat smh tren tuyen bien glrn. Kiem tra, kiern soat khach du lwh 
trong nuâc và quOc tê den L hi. Kiêm soát viec xut nhp cânh theo dung quy 
djnh; phOi hcip chtt chê vc'ii 1irc lucing chrc näng darn bão an ninh trât tu trong qua 

trInh to chuc L hôi trên dia bàn. 

9. Phbng Y tê, Trung tam Y t huyn 
f - fl A A * A A A 

Chu tn, phoi hçip vrn Trung tarn Y te huyçn chu dng xay d%rng ke hoach 
kiêrn tra và có phuong in darn bào v sinh an toàn thirc phrn tai các diem an ung 

phiic vit dai biêu và du khách ye tham du các hoat dông L hi; phuong n dim 
bâo an toân trong phOng chOng djch COVTD-19. 

10. Huyn doàn thanh niên 

Chi dao các Co st doàn trirc thuc lam t& cong tác tInh nguyen tnithc, trong, 
sau L hi; ci luc luong tham gia cOng tác sap xêp xe tai các bài dO xe, thành lap 

t xung kich xe Om, cii l%rc hxçing don dp v sinh mOi tnxông tai khu du lich thác 
Bàn GiOc và thrc hin mt sO nhim vii khác theo sit phân cOng. 

11. Phông Giáo duc và Dào tio 
Chi dao các tru?mg hc trên dja bàn to chiic tuyên truyên v muc dich, ' 

nghTa cüa L hi du hch thác Bàn Gi&; phOi hcp v&i Trung tm Van hOa và 
Truyên thông huyn cii giáo viên, hQc sinh tham gia các hoat dng vin hOa, van 
ngh, the thao tai  L hi dt hiu qua; th%rc hin mt sO nhim vii khác theo chic 

nàng, nhim vi cüa ngành. 

12. Din lçrc Trñng Khánh 
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Co phi.rcnig an darn báo diên hróri trong qua trmnh to chüc L hôi. Tnrc sn 
sang xü 1 str cô mat din vâ dam báo dix phông khi mat diên. 

13. Be ngh Uy ban MTTQ huyén, các cr quail, ban, ngành, doàn th 
ii uyii 

- Can cü chüc nãng, iiliim vu, tuyên truyn mic dIch, r ngh1a và các hoat 
dông diên ra tai Lê hôi den cmn bô, cong chüc, viên chi'rc, bà con nhan dan, hôi 
viên hen dia bàn toàn huyên. 

- Cu vâ tao  diu kin d can b, cong chüc, viên chrc tham gia vào các hoot 
dông cüa L hi. 

14. UBND câc xã, thj trân 

- Can cü K hoach cita UBND huyên, t chüc xây dirng k hoach tham gia 
Lê hôi du ljch thác Bàn GiOc nam 2022 dit hiu qua. 

- Tap trung day rnanh cOng tac tuyên truvén sâu rông den cac tang lop nhãn 
dan bang nhiéu hInh thüc phong phü, da dang, tao sir dông thun, htthng üng tich 
CltC tham gia trong quân ching nhân dan; tuyên truyên các cor quan, dan vj, ngtthi 
dan trén dia bàn treo c& TO quOc, c& hông k' nhân dip  tO chuc L hi. 

- T chüc suu tarn, hxa chon nhitng san vat, hién vat, rn thtrc dic sic trInh 
diên tai Lê hôi. 

- Thành lap doân din viên, vn dng viCn tham gia các boat dng tai  L hi 
theo các ni dung kê hoach. 

15. Uy ban nhân dan xä Barn Thüy 

Phi hop các 1c hrcing xây drng k hoach dam bão an ninh, trt tr; tuyên 
truyên van dOng ngixoi dan nâng cao y thuc trach nhiêrn, lam tot cong tac ê smh 
mOi tru&ng trên d4a bàn trong th&i gian trt.róc, trong và sati Lé hi. 

16. Be ngh S& Van hóa, Th thao và Du lich 
- Chi do các phOng, dan vj tr%rc thuc S& phi hop vó'i Ban to chi'xc L hi 

xây dirng các nôi dung hoat dng cüa L hi. 

- Chi dao Doàn nghê thut tinh dan dung chucing trinh ngh thut; cü ngu&i 
lam dao diên và phôi hop tham gia các tiêt miic van ngh cüa huyn trong dém 
khai mac  L hi. 

17. D nghj SO' Thông tin và Truyn thông 

Phi hçip v61 các co quan, don vj lien quan tang cithng chi dao,  hithng dn 
tuyên truyên, quâng bá hInh ãnh tinh Cao Bang và thông tin ye Lé lii du ljch thác 
Bàn Giôc nàm 2022 hen các phixong tin thông tin dai  chiing và h thông thông tin 
cci s&. 

19. Be ngh Ban Quãn 1 khu dii ljth thác Bàn Gi6c 

- B trI ngun kinh phi phi hop cüng UBND huyn t chüc L hi dam bâo 
dat hiu qua. 
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-Th%rc 1iin cong tác du tix xây dung, nâng cp môt s hang muc cong trInh 
tarn, trông hoa tao  diem nhãn, chinh trang toãn b Khu du 1ich âê darn báo vic 
don khách duc an toàn, hiu qua 

- Phi hcp v&i các ngânh chüc näng cüa huyn chuãn hi tt các diêu kiên dê 
to chuc Lê hôi 'va giai quvêt cac van dê phat srnh thuôc thâm quyên tal khu du lich, 
cir 1irc luçxng nhân viên tham gia các tiêu ban giüp viêc theo yêu cãu c'üa Ban tO 
chüc Lê hôi. 

20. D nghj UBND tinh 

Chi do các si, ngânh cüa tinh h trV rà phá born mm; phung an dam bâo 
an ninh trtt tr, an toán giao thông; lap may phát din d%r phOng, tang thai hxng 
phát thông tin trên cim thông tin dôi ngo?i thác Ban Giôc. Chi do cCr các thành 
phân tham gia Ban to chüc Va các tiêu ban cüa Lê hi. 

Trên day là K hoach t chüc L hi du lich thác Bàn Gic nãrn 2022 cüa 
Uy ban nhân dan huyn Triing Khánh. Trong qua trInh to chüc thrc hin nêu Co 

van dê phát sinh sê kip thai bô sung dê to chüc triên khai dat  hiu qua.!. 

Noi ,,1iii: 
- Tinhüy. UBND tinh: 
- Sâ VHTT&DL; 
- TTHU. TTHDND huyai:: 
- CT. các PCT UBND huyn; 
- Các CQDV. ban ngãnh, doãn the 
- Các &in vi LLVT: 
- Bang üy, UBND các xà, thi trãn: 
- Trang TTDT huyii; 
- Lrru: VT, VHTT. 

(b/c) 

TM. UY BAN NHAN DAN 
cnU TICH 

 

 

\ong Van B 



UY BAN NUN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
HUYN  TRiJNG KIIANH Dc 1p - Tir do - Hinh phác 

Sô3 26TB-UBND Trfmg Khánh, ngãy 07  tháng 9 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Diêu chinh nit s ni dung K hoich t chfrc L hI du 1ch thác Bàn Giôc, 

huyn Trang Khánh näm 2022 

Ngày 08 tháng 8 náni 2022 Uy ban nhân dan huyn Trng Khánh dã ban 
hành K hoch s 223/KH-UBND v To chüc L hi du 1ch thác Bàn Gic, 

huyn Trüng Khánh näm 2022. 

Dê vic to chi'rc L hi du 1ich thác Bàn GiOc. huyn Thing Khánh näm 
2022 dixçic tlWc hin hqp 1' và hiu qua hcm. Uy ban nhãn dan huyn Trüng 
Khánh thông báo diu chinh mt s ni dung K hoach tO cht'rc L hi du ljch 
thác Bàn Giôc, huyn Thing Khánh näm 2022, ci the nhx sau: 

1. Diu chinh th&i gian L nthc nithc cu Quc thai dan an, mixa thun, 

gió hôa: 

- Chuyên tr 7h00 phiit, ngày 09/10/2022. 

- Sang 7h30 phtt, ngày 08/i 0/2022. 

2. Thay dOi mon thi chèo xung Kayak thành mon chèo be màng. 

3. Giao Trung tam Van hóa và Truyn thông huyn to chüc thông tin, 
tuyên truyn v ni dung thay di nêu trên d& các don vi ducic bik 

ác nç3i dung khác vcn thc hin theo KI hoqch sd 223/KII-UBND ngcv 

08/8/2 022 cza UBND huyn). 

Uy ban nhân dan huyn Trüng Khánh trân trçng thông báo dn các don vj 
duc bit và htthng üng tharn gia d các hoat dng cüa L hi du ljch thác Bàn 
Gic, huyn Trüng Khánh närn 2022 thành cong t& dp./. 

i'Jo'i n/ian: 
- Thuãng truc Tinh Uy (b/c); 
- Lânh dao  UBND tinh (b/c); 
- Sâ VHTT&DL tinh (b/c); 
- TT. Huyn Uy; TT. HDND huyn (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Thành viên BTC, các Tiêu ban lé hi; 
- Các cc quail, ban, ngành. doàn the huyn; 
- Cãc ckm vj LLVT; 
- Bang üy, UBND các xà, thj trn; 
- Lrni: VT,VHTT. 

KT. CHU TICH 
P110 CHTJ TICH 

Chu Thj Vinh 
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