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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban 

Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh  

 

 Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 21/9/2022, kiện toàn, bổ 

sung tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Năm 

Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.  

 Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban như sau: 

 I. NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC 

1. Ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng 

ban 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ trong Đề án, Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - 

Bình Thuận - Hội tụ xanh (sau đây gọi tắt là Năm Du lịch quốc gia 2023). 

2. Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó 

Trưởng ban Thường trực 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Tổ chức; chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ, nội dung tại Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Giúp Trưởng ban tổ chức chỉ đạo điều hành các hoạt động của Ban Tổ 

chức. 

3. Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Phó 

Trưởng ban 

- Tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị có liên 

quan tổ chức các hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì trong 

Năm Du lịch quốc gia 2023. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Du 

lịch xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 

Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2023 trong và 

ngoài nước, bao gồm phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 

2023. 

- Cho ý kiến chuyên môn về việc triển khai các hoạt động, sự kiện trong 

khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 đảm bảo hiệu quả, đúng định hướng; phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên 
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quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức kế hoạch tổ chức, kịch bản 

chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc. 

4. Ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bình Thuận -  Phó Trưởng ban 

- Đầu mối liên hệ Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 để tiếp 

nhận thông tin, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp 

thời, hiệu quả; tổng hợp tình hình thực hiện các sự kiện hưởng ứng. 

- Chịu trách nhiệm chung và chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trong việc tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Chủ trì, phối hợp Tổng cục Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và 

các cơ quan liên quan tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan xây 

dựng kế hoạch chi tiết và kịch bản chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, các 

chương trình nghệ thuật; tham mưu đề xuất lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, 

chương trình nghệ thuật; triển khai các hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch chủ trì. 

- Theo dõi, tổng hợp tiến độ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được 

giao tại Đề án, Kế hoạch Năm Du lịch quốc gia 2023 của các cơ quan, đơn vị, 

kịp thời báo cáo Trưởng ban tổ chức để giải quyết những vấn đề vướng mắc phát 

sinh. 

- Huy động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch 

tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023, 

nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh, thương hiệu và uy tín 

phục vụ khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Tổ chức huy động 

tài trợ trong và ngoài tỉnh cho Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Là Trưởng Tiểu ban Nội dung và Tiểu ban Lễ tân, hậu cần. Chủ trì phân 

công các thành viên triển khai nhiệm vụ theo nội dung đã giao và theo các kế 

hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 

5. Bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bình Thuận - Ủy viên 

- Biên tập, in ấn và xuất bản các ấn phẩm quảng bá Năm Du lịch quốc gia 

2023. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn mẫu, các sản phẩm lưu 

niệm phục vụ quảng bá hình ảnh du lịch Bình Thuận và Năm Du lịch quốc gia 

2023; xây dựng market giấy mời, in giấy mời, phù hiệu xe, thẻ đại biểu,…; thực 

hiện tuyên truyền trực quan và tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá Năm Du 

lịch quốc gia 2023 trong và ngoài nước. 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh 

ủy và các đơn vị liên quan lập danh sách khách mời dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc 

và các hoạt động khác trong Đề án Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Chủ trì, phối hợp Tổng cục Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo bài phát biểu của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo tỉnh trong Lễ Khai mạc, Lễ Bế 

mạc và các sự kiện khác. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh 

ủy và các đơn vị liên quan lập danh sách khách mời, tổ chức đón tiếp, bố trí nơi 

ăn nghỉ; xây dựng sơ đồ, sắp xếp chỗ ngồi cho các đại biểu về dự Lễ Khai mạc, 

Lễ Bế mạc và các hoạt động khác trong Đề án Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phân công các thành viên Tiểu ban Lễ tân, hậu cần thực hiện việc xác 

nhận đại biểu tham dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các hoạt động khác. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin các sự kiện cho 

Tiểu ban An ninh trật tự, y tế, môi trường để phục vụ công tác nắm tình hình, 

đảm bảo an ninh trật tự. 

6. Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - 

Ủy viên 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh thành phần khách mời; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị gửi 

giấy mời, các loại thẻ, phù hiệu, các sản phẩm quà tặng tuyên truyền, đón tiếp, 

bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu quốc tế, trung ương, các tỉnh, thành phố đến tham 

dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các sự kiện khác. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan xây 

dựng kịch bản chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Năm du lịch quốc gia 

2023. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị bài phát biểu của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, xây dựng sơ đồ, sắp xếp chỗ ngồi cho 

đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các 

văn bản liên quan công tác phối hợp tổ chức các sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch 

quốc gia 2023. 

7. Ông Nguyễn Hữu Ba - Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên 

- Trên cơ sở dự toán do các Tiểu ban xây dựng, thẩm định trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân bổ dự toán để thực hiện kế hoạch theo khả năng cân đối ngân 

sách và theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

- Đôn đốc các Tiểu ban xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ được giao 

gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kịp thời 
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kinh phí tổ chức các hoạt động, sự kiện đã đề ra trong Năm Du lịch quốc gia 

2023. 

- Là Trưởng Tiểu ban Tài chính. Chủ trì phân công các thành viên triển 

khai nhiệm vụ theo nội dung đã giao và theo các kế hoạch chi tiết đã được phê 

duyệt. 

8. Ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên 

- Xây dựng, triển khai thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 

trong điều kiện bình thường mới cho các hoạt động diễn ra trong Năm Du lịch 

quốc gia 2023 nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cho các đại biểu và Nhân 

dân tham dự các sự kiện.  

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để bố trí nhân lực, phương tiện, 

trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế đảm bảo xử lý các tình huống cấp cứu tại khu 

vực diễn ra Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động khác trong khuôn khổ 

Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác rà soát, 

kiểm tra nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch phục 

vụ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

9. Ông Nguyễn Tấn Lê - Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên 

 - Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện phân luồng giao thông, đảm bảo 

không ùn tắc, thuận lợi cho các đoàn đại biểu tham dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc 

và các hoạt động khác. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, sữa chữa hoàn thiện 

các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp; các biển báo, biển chỉ dẫn 

trên các tuyến đường đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

10. Ông Võ Văn Hòa - Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung hàng hóa, 

sắp xếp, bố trí ngành hàng, chỉnh trang các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung 

tâm thương mại, chợ,… đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh, hiện đại. 

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên 

truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại, an toàn thực phẩm trên 

lĩnh vực ngành quản lý; thực hiện ứng xử văn minh, thân thiện đến các doanh 

nghiệp, cơ sở kinh doanh thuộc ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh, 

nhất là tại các địa bàn du lịch trọng điểm. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, quảng bá, 

kết nối về tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh, nhất là các sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm OCOP. 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác vận động tài trợ để tổ 

chức một số hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp tổ chức các sự kiện liên quan đến ngành Công Thương. 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh đề xuất các sản phẩm làm quà tặng cho đại biểu về dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế 

mạc Năm du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

11. Ông Võ Thành Công - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - 

Ủy viên 

- Phối hợp Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức Họp báo giới thiệu Năm Du lịch 

quốc gia 2023. 

- Xây dựng trang thông tin điện tử Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình 

Thuận - Hội tụ xanh và trung tâm báo chí để cung cấp thông tin tuyên truyền 

chính thức về Năm du lịch quốc gia 2023. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền, 

các trang thông tin điện tử tổng hợp và hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa 

bàn tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về Năm Du lịch quốc gia 2023 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra 

sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Là Trưởng Tiểu ban tuyên truyền. Chủ trì phân công các thành viên triển 

khai nhiệm vụ theo nội dung đã giao và theo các kế hoạch chi tiết đã được phê 

duyệt. 

12. Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Ủy viên 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm đặc sản chất 

lượng cao của tỉnh đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm phục vụ du lịch. 

- Phối hợp với các thành viên Tiểu ban Tài chính trong công tác vận động 

tài trợ để tổ chức một số hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

13. Ông Trần Nguyên Lộc - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - 

Ủy viên 

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường. Tăng cường tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công 

tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 
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thẩm quyền quản lý về môi trường cấp tỉnh; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn 

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về môi trường trên địa bàn…, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định.  

- Phối hợp các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tổ chức lễ ra quân bảo vệ môi trường cấp tỉnh (chương trình điểm) chào 

mừng Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh; 

hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng loạt tổ chức hoạt động ra quân về 

bảo vệ môi trường tạo chuỗi sự kiện bảo vệ môi trường trước Lễ Khai mạc và 

xuyên suốt Năm Du lịch quốc gia 2023 qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao ý 

thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. 

- Phối hợp với các các thành viên Tiểu ban Tài chính trong công tác vận 

động tài trợ để tổ chức một số hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

14. Ông Lê Ngọc Tiến - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên 

- Phối hợp với các thành viên Tiểu ban Tài chính rà soát, đề xuất với Ban 

Tổ chức huy động nguồn vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân để thực 

hiện một số hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc; tổ chức các hoạt 

động khác liên quan xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 

(nếu có). 

15. Ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc bố trí học 

sinh, sinh viên các trường tham gia các hoạt động nghệ thuật liên quan đến Lễ 

Khai mạc, Lễ Bế mạc. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

16. Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh - Ủy viên 

- Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, phối hợp 

phòng chống, xử lý các tình huống liên quan đến sự cố chất độc, phóng xạ, vật 

liệu nổ; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý các thiết bị bay không 

người lái tại khu vực diễn ra các sự kiện, đặc biệt là Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc. 

- Sẵn sàng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa (nếu có) tại 

Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng cùng Công an tỉnh giữ 

gìn an ninh, trật tự xã hội và tham gia các hoạt động khác. 
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17. Ông Chu Văn Tấn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh - Ủy viên 

- Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các lực 

lượng khác tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn và phòng chống, ứng phó, 

khắc phục sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển trong khu vực diễn 

ra các hoạt động, sự kiện du lịch. 

- Triển khai lực lượng phối hợp với Công an tỉnh đấu tranh phòng chống 

tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển nơi diễn ra các hoạt 

động, sự kiện du lịch. 

18. Ông Nguyễn Tiến Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bình 

Thuận - Ủy viên 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ du lịch, ăn uống của các đơn vị kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ phục vụ các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

19. Ông Ngô Đăng Khoa - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình 

Bình Thuận - Ủy viên 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung, chương 

trình tuyên truyền, quảng bá, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, đưa 

tin, bài về các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 để giới thiệu rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ 

chức truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc trên sóng VTV - Đài Truyền 

hình Việt Nam và một số đài địa phương. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

20. Ông Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn 

giao thông, phòng chống cháy nổ tại các khu vực diễn ra các hoạt động của Năm 

Du lịch quốc gia 2023. Đặc biệt, xây dựng triển khai thực hiện phương án bảo 

vệ, đón, dẫn đoàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đoàn khách 

quốc tế về dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các sự kiện khác.  

- Là Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự, y tế, môi trường. Chủ trì phân công 

các thành viên triển khai nhiệm vụ theo nội dung đã giao và theo các kế hoạch 

chi tiết đã được phê duyệt. 

21. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố - Ủy viên 

- Xây dựng kế hoạch của địa phương tổ chức triển khai các hoạt động trên 

địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và an toàn; chú trọng đăng ký tổ 
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chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá, xúc tiến du 

lịch phục vụ du khách gắn với việc tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn. Phối hợp 

với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức các 

hoạt động văn hóa, thể thao tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.  

- Chỉnh trang đô thị, tăng cường hệ thống cây xanh, trồng hoa tại những 

nơi công cộng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhất là 

những nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 

2023. 

- Tổ chức cổ động, trang trí, tuyên truyền trực quan; tuyên truyền sâu rộng 

sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa 

phương; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh 

trong hoạt động du lịch. 

22. Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận - 

Ủy viên 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động các đơn vị, doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia tích cực vào các hoạt động Năm Du 

lịch quốc gia 2023, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản 

phẩm dịch vụ du lịch. 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu, triển 

khai tốt công tác thu hút và phục vụ du khách. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

23. Ông Trần Tới - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Ủy viên 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh lập danh sách, đón tiếp, phục vụ đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, các Tỉnh ủy, Thành ủy dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các sự kiện khác 

trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Bố trí đưa đón, phục vụ các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy về dự Lễ 

Khai mạc, Lễ Bế mạc và các sự kiện khác. 

24. Ông Đỗ Hữu Quy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên  

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổ chức Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2023; nghiên cứu, đề xuất 

nội dung tuyên truyền trên các băng rôn, khẩu hiệu, pano tấm lớn, bảng điện tử. 

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đến các cấp ủy đảng, chính 

quyền, nhân dân về sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Chỉ đạo cơ quan báo chí của tỉnh, phối hợp với các cơ quan báo chí trung 

ương đẩy mạnh tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia 2023. 
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25. Ông Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên - Ủy 

viên 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Năm Du lịch quốc gia 2023; tuyên truyền, tập huấn tới đoàn viên thanh niên 

trong tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh 

đô thị; bố trí lực lượng tham gia phục vụ Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt 

động liên quan Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường tại các khu, điểm 

du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

26. Ông Lê Huy Toàn - Tổng Biên tập Báo Bình Thuận - Ủy viên  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung, 

chương trình công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động Năm Du lịch quốc 

gia 2023.  

- Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện Năm Du lịch quốc gia 

2023. Chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, đưa tin, bài,…về 

các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động 

khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC TIỂU BAN  

1. Tiểu ban Nội dung 

- Xây dựng kế hoạch Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023.  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và kịch bản chương trình Lễ Khai mạc, 

chương trình tổng kết, Lễ Bế mạc đảm bảo đúng mục đích, tiến độ, kế hoạch đề 

ra. Tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo 

tỉnh trong Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các sự kiện khác.  

- Tham mưu đề xuất lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công. 

2. Tiểu ban Tuyên truyền  

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

công tác tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia 2023. Xây dựng kế hoạch truyền 

thông Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Biên tập, in ấn, xuất bản ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền quảng bá về 

Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Thực hiện 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 quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2023.  
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- Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút du khách bằng nhiều 

hình thức, nội dung đa dạng, phù hợp, hấp dẫn. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.  

3. Tiểu ban Lễ tân, hậu cần 

- Huy động, tổ chức tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên, nhân viên 

phục vụ Lễ Khai mạc, chương trình tổng kết, Lễ Bế mạc và các hoạt động Năm 

Du lịch quốc gia 2023.  

 - Lập danh sách khách mời, in ấn, phát hành giấy mời, phù hiệu xe, các 

loại thẻ; xây dựng phương án và tổ chức đón tiếp khách mời, bố trí nơi ăn nghỉ 

cho các đại biểu khách mời tham dự Lễ Khai mạc, chương trình tổng kết, Lễ Bế 

mạc và các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023.  

- Bố trí phương tiện đưa đón đại biểu tham dự Lễ Khai mạc, chương trình 

tổng kết, Lễ Bế mạc.  

- Tổ chức tiệc chiêu đãi các đại biểu, khách mời và phục vụ các đại biểu 

tham quan sau Lễ Khai mạc. 

- Chỉ đạo lắp dựng, trang trí khánh tiết lễ đài, sân khấu; chuẩn bị âm thanh, 

ánh sáng; bố trí bàn, ghế ngồi, nước uống… phục vụ các đại biểu tại Lễ Khai 

mạc, chương trình tổng kết, Lễ Bế mạc.  

- Xây dựng phương án bắn pháo hoa sau Lễ Khai mạc (nếu có). 

- Xây dựng sơ đồ, in biển tên, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu khách mời.  

- Đảm bảo nguồn điện ổn định liên tục, an toàn trong thời gian diễn ra Lễ 

Khai mạc, chương trình tổng kết, Lễ Bế mạc; có phương án phát điện dự phòng 

phục vụ các hoạt động, sự kiện.  

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.  

4. Tiểu ban Tài chính  

- Trên cơ sở dự toán do các Tiểu ban xây dựng, thẩm định trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân bổ dự toán để thực hiện kế hoạch theo khả năng cân đối ngân 

sách và theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

- Vận động các nguồn kinh phí xã hội hóa.  

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.  

5. Tiểu ban An ninh trật tự, y tế, môi trường  

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án đảm bảo an ninh, trật tự, 

phòng chống cháy nổ; phương án phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Đặc biệt xây dựng, triển khai thực hiện phương án bảo vệ, đón, dẫn đoàn lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các đoàn khách quốc tế dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế 

mạc; bố trí, sắp xếp nơi đỗ phương tiện cho các đại biểu, Nhân dân và du khách 

dự Lễ.  
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- Thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phòng chống, xử lý các tình 

huống liên quan đến sự cố hóa chất độc, phóng xạ, cháy nổ, quản lý các thiết bị 

bay không người lái tại khu vực diễn ra các hoạt động, sự kiện.  

- Xây dựng, triển khai thực hiện phương án phòng, chống dịch trong điều 

kiện bình thường mới; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bố trí nhân lực, 

phương tiện, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế đảm bảo xử lý các tình huống cấp 

cứu tại khu vực diễn ra Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các hoạt động khác trong 

khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023. 

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối 

với các nhà hàng, khách sạn, khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống nơi các 

đại biểu và khách du lịch ăn nghỉ, nhất là tiệc chiêu đãi.  

- Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động chỉnh trang đô 

thị, công tác vệ sinh môi trường.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;                   
- Tổng cục Du lịch; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các thành viên Ban tổ chức; 

- Thành viên các Tiểu ban; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương 

 

   TRƯỞNG BAN 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH                                                                                                    

Đoàn Anh Dũng 
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