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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2018
Thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội
đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Nhằm tạo
bước chuyển biến rõ nét về du lịch trên địa bàn huyện, nhất là vùng đầm phá
Tam Giang và vùng biển, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt
động hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đây là những hoạt động hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện
hè, ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải
đảo Việt Nam; thông qua đó để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm
năng, thế mạnh về biển, đầm phá của Quảng Điền, thúc đẩy hoạt động du lịch,
dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để thu hút sự tham
gia của nhân dân và du khách; góp phần đẩy mạnh kết nối tour, tuyến du lịch
với các địa phương trong tỉnh, thu hút các nhà đầu tư đến địa phương.
3. Tạo điểm vui chơi, giải trí vào dịp hè cho du khách trong và ngoài
huyện, từng bước nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa
cho người dân.
4. Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng,
hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và truyền thống văn hóa của địa phương; đồng
thời, phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, nhất là không để xảy ra tình trạng
dối nước.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Các hoạt động mùa du lịch biển năm 2018 được tổ chức
trong suốt thời gian từ tháng 5 - 8/2018.
- Tổ chức các hoạt động chính trong thời gian 02 ngày 01 đêm, từ ngày
08-09/6/2018 (Thứ sáu và Thứ bảy).
- Khai mạc: Vào lúc 08h, ngày 08/6/2018.
2. Địa điểm: Tại bãi biển Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn); bãi biển Cương
Gián, Tân Thành (xã Quảng Công).
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, ngày
Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt
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Nam và các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2018.
2. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh tại các bãi biển hưởng ứng ngày Môi
trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt
Nam.
- Đề nghị Huyện đoàn chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc, phối hợp với xã
Đoàn Quảng Công, Quảng Ngạn tổ chức ra quân tổng vệ sinh tại các bãi biển ở
02 xã Quảng Công và Quảng Ngạn ngay sau lễ phát động.
- UBND xã Quảng Công, Quảng Ngạn huy động lực lượng ra quân tổng
vệ sinh môi trường tại bãi biển Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn và bãi biển Cương
Gián, Tân Thành, xã Quảng Công vào sáng ngày 08/6/2018.
3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
3.1. Giải bóng đá bãi biển
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với UBND xã
Quảng Ngạn, Quảng Công và Huyện đoàn xây dựng Điều lệ và tổ chức thi đấu
giải bóng đá bãi biển (Dự kiến 06 đội tham gia bao gồm: xã Quảng Công, xã
Quảng Ngạn, Chi đoàn Công an huyện, Thường trực Ban chấp hành Đoàn các
xã, thị trấn, Liên cơ quan 1, Liên cơ quan 2) vào ngày 08-09/6/2018.
3.2. Đua thuyền thúng
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, phối hợp với
UBND xã Quảng Ngạn, xã Quảng Công và các đơn vị liên quan tổ chức giải
Đua thuyền thúng giữa các thôn, đoàn thể trong xã hoặc giao lưu với các đơn vị
khác (Dự kiến xã Quảng Công: 04 thuyền, xã Quảng Ngạn: 04 thuyền) vào sáng
ngày 08/6/2018.
3.3. Chương trình giao lưu văn nghệ
Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện chủ trì, phối hợp với
Huyện đoàn, Ban chấp hành xã Đoàn Quảng Công, Quảng Ngạn và các đơn vị
trường học trên địa bàn hai xã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hưởng
ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ
biển và hải đảo Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển năm
2018 vào tối ngày 08/6/2018.
4. Tổ chức Hội trại thanh niên
Đề nghị Ban chấp hành Huyện đoàn chủ trì, phối hợp với các địa phương
xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại Thanh niên trong 02 ngày (08-09/6/2018) và
tổ chức các trò chơi như: kéo co trên cát, kéo co dưới nước, nhảy bao bố, bịt
mắt đập om… nghiên cứu tổ chức các trò chơi mở để du khách có thể cùng
tham gia. Đặc biệt, phối hợp với câu lạc bộ kỹ năng, ghi ta-sáo trúc… tổ chức
lửa trại và chương trình văn nghệ, dân ca, dân vũ vào đêm 08/6/2018.
5. Đẩy mạnh các hoạt động du lịch
Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND xã Quảng Ngạn, các hộ
kinh doanh tại bãi biển Tân Mỹ trang trí, tổ chức một số trò chơi, hoạt động
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cộng đồng tại khu vực bãi biển để làm phong phú thêm các dịch vụ tại đây.
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, các công ty lữ hành xây dựng, kết
nối các tour du lịch đến điểm du lịch cộng đồng thôn Tân Mỹ và các bãi biển ở
Quảng Công, Quảng Ngạn nhằm giới thiệu, quảng bá và đẩy mạnh hoạt động du
lịch.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn
cứ Kế hoạch của UBND huyện để tổ chức các hoạt động hưởng ứng mùa du
lịch biển năm 2018.
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phối hợp với các
đơn vị liên quan xây dựng Điều lệ và tổ chức thi đấu giải Bóng đá bãi biển, giải
Đua thuyền thúng; phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ.
- Phối hợp với UBND xã Quảng Ngạn, các hộ kinh doanh tại bãi biển
Tân Mỹ trang trí, tổ chức một số trò chơi, hoạt động cộng đồng tại khu vực bãi
biển để làm phong phú thêm các dịch vụ tại đây.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, các công ty lữ hành xây dựng, kết
nối các tour du lịch đến điểm du lịch cộng đồng thôn Tân Mỹ và các bãi biển ở
Quảng Công, Quảng Ngạn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các trang Website của huyện,
đơn vị, các trang mạng xã hội về tiền năng, thế mạnh, các dịch vụ du lịch tại các
bãi biển trên địa bàn huyện và các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển năm
2018.
2. Đề nghị Huyện đoàn
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành ra quân tổng vệ
sinh tại các bãi biển trên địa bàn xã Quảng Công và Quảng Ngạn vào dịp kỷ
niệm ngày Môi trường Thế giới, và ngày Đại dương thế giới, hưởng ứng Tuần
lễ biển và hải đảo Việt Nam.
- Tổ chức Hội trại Thanh niên trong 02 ngày (08-09/6/2018), nghiên cứu
tổ chức các trò chơi mở để du khách có thể cùng tham gia như: kéo co trên cát,
kéo co dưới nước, nhảy bao bố, bịt mắt đập om… tổ chức lửa trại và chương
trình văn nghệ, dân ca dân vũ vào đêm 08/6/2018.
3. Đài Truyền thanh huyện
Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, trên sóng của Đài huyện và hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn
tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh và các dịch vụ du lịch tại các bãi biển trên
địa bàn huyện, các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển, nhằm thu hút du
khách tham gia.
4. UBND xã Quảng Ngạn, Quảng Công
4.1. UBND xã Quảng Ngạn
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức giải Bóng đá
bãi biển; chỉ đạo các thôn thành lập đội tuyển tham gia giải Bóng đá bãi biển,
giải đua thuyền thúng.
- Chủ trì, huy động lực lượng tham gia biểu diễn múa Náp trong đêm Hội
trại.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ kinh doanh tại bãi biển Tân Mỹ trang trí,
phối hợp tổ chức các trò chơi, hoạt động tại bãi biển để thu hút du khách. Đồng
thời, phối hợp với các công ty lữ hành đón khách đến tham quan, vui chơi tại
điểm du lịch cộng đồng thôn Tân Mỹ.
- Chỉ đạo Ban chấp hành xã đoàn phối hợp, tham gia đợt ra quân tổng vệ
sinh tại các bãi biển trên địa bàn xã.
- Tổ chức niêm yết nội quy bãi tắm, chỉ đạo thành lập đội cứu hộ, cứu
nạn, dựng chòi canh và phối hợp chỉ đạo niêm yết giá của các hộ kinh doanh
dịch vụ tại bãi biển.
4.2. UBND xã Quảng Công
- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên
quan xây dựng kế hoạch, điều lệ tổ chức giải Đua thuyền thúng. Đồng thời, chỉ
đạo các thôn thành lập đội tuyển tham gia giải Đua thuyền thúng và giải bóng
đá bãi biển.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ kinh doanh tại bãi biển Cương Gián, Tân
Thành… trang trí, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tại các bãi biển để thu
hút du khách.
- Chỉ đạo Ban chấp hành xã đoàn phối hợp, tham gia đợt ra quân tổng vệ
sinh tại các bãi biển trên địa bàn xã.
- Thành lập đội cứu hộ, cứu nạn, chỉ đạo niêm yết giá dịch vụ và xây
dựng nội quy các bãi tắm.
5. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị
trấn
Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, tạo điều
kiện để lực lượng cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan, đơn vị mình tham
gia các hoạt động hè của thanh niên, ra quân làm sạch vệ sinh môi trường và các
hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2018.
V. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình
nguyện hè, ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và
hải đảo Việt Nam và các hoạt động mùa du lịch biển được trích từ nguồn kinh
phí sự nghiệp của các cơ quan thường trực các hoạt động.
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch
biển năm 2018, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- CT – PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CV;

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện
Quảng Điền
Email:
quangdien@thuathienhue.gov.vn
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