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KẾ HOẠCH 

Phát triển du lịch thành phố Việt Trì năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND thành 

phố Việt Trì về thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố Việt Trì giai đoạn 

2021-2025. UBND thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch thành phố 

Việt Trì năm 2022 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề 

án phát triển du lịch thành phố Việt Trì giai đoạn 2021- 2025; cụ thể hóa các giải 

pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương 

trong việc thực hiện các nội dung đề án. 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến, đầu tư phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm 

du lịch mới, tăng cường quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và 

chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập 

cho người dân. 

- Thúc đẩy xã hội hóa về du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu 

tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. 

2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động triển khai thực hiện phải có tính khả thi, phù hợp với tình 

hình thực tế và đạt hiệu quả khi triển khai thực hiện. 

- Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cấp, các ngành; các phòng, ban, đơn vị, phường xã trong triển khai thực 

hiện nhằm huy động toàn xã hội tham gia phát triển du lịch. 

- Tăng cường hoạt động kích cầu du lịch, hỗ trợ phục hồi du lịch phù hợp 

tình hình phòng chống dịch, khắc phục ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến phát 

triển du lịch thành phố. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật 

chất kỹ thuật du lịch 

- Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn đường, tuyến đường nối vào 

các di tích, các điểm du lịch nhằm tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã 

hội, thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố, có tính liên kết vùng, góp phần 
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từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, thuận tiện cho 

Nhân dân và du khách. 

- Huy động các nguồn lực thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái, 

xây dựng các mô hình điểm nhấn phục vụ khách du lịch chụp ảnh, tham quan tại 

công viên Văn Lang, khu vực ven sông Hồng và sông Lô. 

- Xây dựng các quầy thông tin hướng dẫn tư vấn khách du lịch gắn với khu 

vực giới thiệu các sản vật đặc trưng của địa phương tại Hùng Lô, Bạch Hạc, Kim 

Đức. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các phường, xã, Ban quản lý các 

di tích lập quy hoạch, tôn tạo, tu bổ và phục dựng các di tích lịch sử, lễ hội (đình 

Hương Trầm, đền Thiên Cổ miếu, đền Bát Nàn đại tướng quân, Đình Hùng Lô, phục 

dựng Đền thờ Nàng Nội, lăng Thuỷ Tổ Quốc Mẫu...).  

- Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã, chú trọng phát triển các 

tuyến đường hoa trên địa bàn thành phố. 

2. Duy trì và phát triển các sản phẩm du lịch 

- Chỉ đạo xã Hùng Lô triển khai các nội dung đưa Điểm du lịch văn hoá 

cộng đồng vào hoạt động. 

- Hướng dẫn UBND các phường, xã tổ chức Lễ công bố Quyết định công 

nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội đình Hùng Lô- xã 

Hùng Lô; Lễ hội Vân Luông, Lễ hội Cướp bông ném chài- phường Vân Phú và 

các Lễ hội khác.  

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch “City tour Việt 

Trì”, sản phẩm Hát Xoan làng cổ, tour du lịch hàng ngày Hà Nội- Phú Thọ… . 

Ngoài ra, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu hình thành 

các điểm, các tour du lịch nội thành, gắn kết với các tour, tuyến du lịch của tỉnh, 

của vùng Tây Bắc, trong và ngoài nước.  

- Duy trì, làm phong phú thêm và nâng tầm các lễ hội mới mang đậm nét 

văn hóa vùng Đất Tổ: Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố; Hội thi Bơi chải trên 

hồ công viên Văn Lang... Đồng thời khai thác có hiệu quả các hoạt động về đêm 

tại hồ công viên Văn Lang: Chương trình Âm nhạc đường phố- Việt Trì live 

music (tổ chức định kỳ hàng tuần vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật), ẩm thực đường 

phố...  

- Tiếp tục tạo dựng thương hiệu đối với các món ăn đặc sản, bổ sung các 

món ăn truyền thống các vùng miền để giới thiệu, thu hút khách thăm quan. Xây 

dựng các tiêu chí “Ẩm thực cội nguồn” đảm bảo văn minh, văn hóa, chất lượng, 

an toàn thực phẩm. Từng bước sắp xếp lại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ theo 

hướng tuyến phố chuyên doanh (đồ gỗ, điện tử, ô tô, xe máy, lương thực, vải, 

quần áo, thuốc tân dược, ẩm thực, vật liệu xây dựng, dịch vụ Tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm…). 

- Tổ chức khảo sát tại các phường, xã có thế mạnh sản xuất các sản phẩm 

nông nghiệp- nông thôn an toàn và đặc biệt gắn với làng nghề theo mô hình “mỗi 
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xã một sản phẩm”, sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn OCOP; hỗ trợ, khuyến 

khích người sản xuất, người dân địa phương xây dựng mô hình du lịch nông 

nghiệp- nông thôn với các dịch vụ trải nghiệm hoạt động sản xuất nông nghiệp, 

nông thôn phục vụ khách du lịch.  

- Tiếp tục tập trung khai thác các thế mạnh về sản phẩm nông nghiệp sạch, 

các làng nghề thủ công truyền thống như: Làng nghề xã Hùng Lô gắn với chế biến 

nông sản, thực phẩm (làm bún, mỳ, miến, bánh chưng)... 

3. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch, 

tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch 

- Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch năm 2022. 

Đổi mới hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, tăng cường ứng dụng 

công nghệ hiện đại, công nghệ thông tin 4.0.  

- Triển khai thí điểm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên 

truyền, quảng bá phát triển du lịch thành phố Việt Trì. Cụ thể: Thực hiện nâng cấp 

bản đồ số Web Gif thành Cổng thông tin du lịch thành phố Việt Trì; xây dựng mô 

hình Sổ tay du lịch điện tử được thiết lập trên nền tảng công nghệ - tạo mã QR code 

cho các di tích trên địa bàn thành phố Việt Trì (thí điểm tại miếu Lãi Lèn, xã Kim 

Đức; đình Hùng Lô, xã Hùng Lô). 

- Xây dựng video, clip quảng bá du lịch, xuất bản, phát hành sách, các ấn 

phẩm cẩm nang du lịch, tài liệu thuyết minh giới thiệu các di tích lịch sử - văn hoá 

tiêu biểu và các điểm du lịch trên địa bàn thành phố, áp phích, biển quảng bá tấm 

lớn, biển chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng chương trình (kịch bản hóa) chung để giới thiệu, đưa khách đến 

các điểm đến trong các tour đã được hình thành. 

4. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử học viên tham gia lớp 

tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn về quản lý và tổ chức các hoạt động 

du lịch; đào tạo hướng dẫn viên, thuyết minh viên phục vụ tại các điểm du lịch 

và các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng nhằm nâng cao nghiệp vụ quản 

lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch, nâng cao trình độ về kỹ năng phục vụ, ứng xử, 

giao tiếp góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Trì là điểm đến ấn tượng, 

thân thiện, mến khách. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, thực 

hiện nội dung kế hoạch.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn 

thủ tục hồ sơ tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa; xếp hạng các di tích lịch sử 

văn hóa vật thể và phi vật thể; khôi phục các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố. 
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- Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch thành phố Việt Trì, 

thực hiện nâng cấp bản đồ số Web Gif thành Cổng thông tin du lịch thành phố Việt 

Trì. Xây dựng mô hình Sổ tay du lịch điện tử được thiết lập trên nền tảng công 

nghệ - tạo mã QR code cho các di tích trên địa bàn thành phố Việt Trì. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện 

công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và mở các lớp tập huấn nghiệp 

vụ du lịch. 

- Đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch theo định kỳ và đột xuất về UBND Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan. 

- Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

2. Phòng Quản lý đô thị Thành phố  

- Tham mưu quy hoạch các điểm du lịch di tích, lễ hội; xây dựng quy hoạch 

chi tiết các trung tâm du lịch lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉnh trang, 

trồng các loại hoa theo mùa tại xung quanh công viên Văn Lang phục vụ Nhân 

dân và du khách chụp ảnh, tham quan trải nghiệm. 

- Chủ trì chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo 

vệ sinh môi trường toàn thành phố, đặc biệt ở các khu, điểm du lịch, công viên 

Văn Lang; duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng và trang trí đường phố 

phục vụ phát triển du lịch. 

- Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

3. Phòng Kinh tế thành phố 

- Chủ trì, hướng dẫn các địa phương xây dựng thương hiệu sản phẩm (đặc 

biệt tem, mác...) liên quan đến các sản phẩm làng nghề; phát triển chợ quê, làng 

nghề, nghề thủ công truyền thống, sản phẩm lưu niệm quà tặng; xây dựng tuyến 

phố ẩm thực, mua sắm... 

- Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố xây dựng mô hình khu phố ẩm thực 

ứng xử văn hóa thân thiện, mến khách tại các phố ẩm thực phường Nông Trang, 

Tiên Cát. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương trong việc 

tổ chức các hội chợ, hội thảo, quảng bá các thương hiệu, sản phẩm của các doanh 

nghiệp cũng như các địa phương tới Nhân dân và du khách trong và ngoài nước. 

- Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 

- Chủ trì, tham mưu với UBND Thành phố về công tác xúc tiến, kêu gọi 

đầu tư, giải pháp về vốn, chính sách ưu đãi đặc thù đối với các nhà đầu tư. 
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- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong 

Kế hoạch; đặc biệt giải pháp về cơ chế về vốn, chính sách. 

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố 

- Chủ trì, tham mưu quy hoạch sử dụng quỹ đất năm 2022 đáp ứng các hoạt 

động phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.  

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại các khu, điểm du 

lịch. Tổ chức quản lý, kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các 

khu, điểm du lịch, các làng nghề đảm bảo sự phát triển du lịch một cách bền 

vững.  

- Căn cứ vào quy hoạch các khu, điểm du lịch đã được phê duyệt, phối hợp 

với các Sở, ngành, UBND các phường, xã triển khai thực hiện việc giao đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. 

- Chủ trì, tham mưu cho UBND Thành phố cắm chỉ giới bảo vệ và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích lịch sử văn hoá được xếp hạng trên 

địa bàn.  

- Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 

- Chủ trì, lựa chọn đội ngũ cộng tác viên và phối hợp với các phòng chức 

năng trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực làm du lịch (lựa chọn giáo 

viên dạy các môn văn học, lịch sử, địa lý…) tìm hiểu về các di tích lịch sử văn 

hóa, các danh nhân, danh tướng để có thể giới thiệu, hướng dẫn du khách khi đến 

tham quan thành phố Việt Trì. 

- Triển khai xây dựng chương trình giáo dục về văn hóa phi vật thể lồng 

ghép trong các chương trình học ngoại khóa, kỹ năng sống trong các trường học, 

cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Việt Trì. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND 

Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình tuyên truyền “Nhà trường thân 

thiện, học sinh tích cực, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp”. Đồng thời xây 

dựng lộ trình triển khai định kỳ “các tour du lịch học đường” với các hoạt động 

ngoại khóa cho học sinh, sinh viên tìm hiểu di sản văn hóa, trải nghiệm làng 

nghề giúp các em học sinh tham quan tìm hiểu về các điểm di tích lịch sử văn 

hóa, các danh nhân, danh tướng; trải nghiệm các mô hình làng nghề truyền thống, 

sản xuất nông nghiệp… trên địa bàn thành phố Việt Trì. 

- Duy trì việc đưa Hát Xoan vào trong trường học (đưa Hát Xoan vào dạy 

trong các giờ hoạt động tập thể đầu tuần, các giờ học âm nhạc, các giờ sinh hoạt 

đội, sinh hoạt sao nhi đồng). 

- Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 



6 

 

 

 

7. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố 

- Chủ trì, tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, kinh 

phí đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch năm 2022. 

- Chủ trì tiến hành rà soát đánh giá trình độ, cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực 

du lịch tại các cơ quan quản lý, các cơ sở kinh doanh du lịch để tiến hành đào tạo 

và đào tạo lại cho phù hợp với yêu cầu. 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác đã nêu 

trong Kế hoạch. Đặc biệt là giải pháp về đào tạo, dạy nghề du lịch. 

8. Phòng Y tế Thành phố 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các ngành nghề 

liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. 

 - Thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn 

thực phẩm cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

 - Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

 9. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố 

 - Chủ trì tổ chức các giải thi đấu, hoạt động thể dục thể thao dân gian và 

hiện đại; tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ văn hóa 

văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và phương pháp, điều kiện tập luyện cho tổ 

chức, cá nhân. 

 - Chủ trì tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, 

lễ hội truyền thống và hướng dẫn phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

và du lịch ở cơ sở; tổ chức dịch vụ văn hoá thể thao phù hợp với chức năng và 

nhiệm vụ theo quy định; tổ chức soạn thảo các tư liệu tuyên truyền, giới thiệu, 

quảng bá, triển lãm du lịch theo nội dung kế hoạch. 

 - Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ và 

các các phường, xã đưa, đón các đoàn khách du lịch; tổ chức hướng dẫn nghiệp 

vụ cho các hướng dẫn viên tại các điểm du lịch, điểm di tích lịch sử trên địa bàn 

thành phố Việt Trì. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu hình thành các 

điểm, các tour du lịch nội thành, gắn kết với các tour, tuyến du lịch của tỉnh, của 

vùng Tây Bắc, trong và ngoài nước 

 - Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

 10. Đài Truyền thanh- Truyền hình Thành phố 

- Chủ trì xây dựng nội dung tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh phát triển du 

lịch thành phố Việt Trì trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin 

điện tử thành phố, hệ thống Đài truyền thanh từ Thành phố tới cơ sở. Tham mưu 
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với UBND Thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các di tích 

lịch sử văn hóa, các danh nhân, danh tướng trên địa bàn thành phố Việt Trì.   

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các 

chuyên đề về du lịch: các bài viết, video quảng bá các điểm, khu du lịch, giới 

thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nội dung tuyên truyền, quảng bá về 

tiềm năng du lịch thành phố Việt Trì.   

- Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 

Thành phố  

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình tham quan cho các 

đoàn viên, hội viên tại các điểm du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch thành 

phố. 

12. UBND các phường, xã 

- Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật; hạ tầng giao thông; tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trình các cấp 

phê duyệt, triển khai thực hiện.   

- Chủ trì triển khai thực hiện khai thác thế mạnh tài nguyên du lịch của địa 

phương, tăng cường nâng cao nhận thức, hỗ trợ người dân tham gia hoạt động du 

lịch; xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp - nông thôn gắn 

với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và 

chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Chủ trì xây dựng, viết các bài thuyết minh ngắn gọn giới thiệu các điểm di 

tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, các làng nghề truyền thống, các danh 

nhân, danh tướng... Từ đó xây dựng kịch bản chung cho mỗi điểm đến, đáp ứng 

được các tiêu chí tổ chức phục vụ đón khách như : đối tượng khách, mục đích, 

thời gian.... 

- Duy trì các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, thể thao của địa 

phương, tích cực tham gia các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao của Thành phố. 

- Xây dựng, phát triển các làng nghề, làng văn hóa du lịch; tôn tạo, bảo vệ, 

quản lý và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, những tài nguyên du 

lịch; thường xuyên chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, đồng 

thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật 

và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, lịch sự trong giao tiếp, thực hiện quy tắc 

ứng xử văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh 

trật tự ... Chú trọng quảng bá 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

là “Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và các lễ 

hội truyền thống đặc sắc.  
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- Tiếp tục duy trì và phát triển các điểm, tuyến du lịch đã được hình thành; 

đồng thời, tiếp tục khai thác các điểm, tour tuyến du lịch ven sông Hồng - sông 

Lô... và các địa điểm khác theo hình thức du lịch trải nghiệm, ẩm thực, vui chơi 

giải trí, sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch tâm linh tại các điểm di tích 

trên địa bàn, phấn đấu trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối tour nội tỉnh, 

liên vùng phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. 

- Kiện toàn công tác tổ chức, quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý 

Nhà nước về du lịch của địa phương. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng, ban chuyên môn, các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo định kỳ 6 tháng và 

tổng kết năm về UBND Thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp). 
 

Trên đây là Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Việt Trì năm 2022. 

UBND thành phố Việt Trì yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch 

UBND các phường, xã căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện./.  

                                                                                                                             

Nơi nhận:                                                                                                                                        
- UBND tỉnh (B/c);                                        

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c); 

- Sở VHTT&DL; Sở TTTT (P/h); 

- Báo Phú Thọ, Đài PTTH Tỉnh (P/h); 

- BCĐ phát triển du lịch thành phố (T/h); 

- Các phòng, ban, UBND phường, xã (T/h); 

- Lưu VT, VH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 
 

                                                                                   


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-27T14:52:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Ngọc Sơn<sonnn.sonn@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-27T15:43:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì<vphdndubnd.ubtpviettri@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-27T15:43:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì<vphdndubnd.ubtpviettri@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-27T15:44:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì<vphdndubnd.ubtpviettri@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-27T15:44:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì<vphdndubnd.ubtpviettri@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




