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KẾ HOẠCH 

Tham gia Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày 

thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-SVHTTDL ngày 12/6/2020 của Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn 

năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 

- 09/7/2020); Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng kế hoạch, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu những 

tiềm năng, thế mạnh của Mẫu Sơn và huyện Lộc Bình trong khai thác phát triển du 

lịch; tạo động lực thu hút nhà đầu tư triển khai Quy hoạch chung xây dựng khu du 

lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

   Tham gia các hoạt động tại Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020 nhằm ôn 

lại truyền thống 60 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 

09/7/2020), ý nghĩa vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội của huyện và của tỉnh, của huyện.  

Tạo không khí vui tươi phấn khởi, khuyến khích Nhân dân các dân tộc Lạng 

Sơn nói chung và Lộc Bình nói riêng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 

nâng cao nhận thức cộng đồng trong phát triển kinh tế du lịch; kích thích nhu cầu 

du lịch nội địa và thu hút khách du lịch các tỉnh đến với Lạng Sơn và Lộc Bình sau 

dịch Covid-19, góp phần thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 

Nam”. 

2. Yêu cầu 

Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm mang lại hiệu quả quảng bá 

cao; đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh 

trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, an toàn cho đại biểu, 

khách du lịch và nhân dân tham gia sự kiện. 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND xã Mẫu Sơn và Khánh Xuân 

cần xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, 

đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác tổ chức Liên hoan 

Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt 

Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 
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II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian (01 ngày): Ngày 04 tháng 7 năm 2020 (thứ Bảy). 

2. Địa điểm: Khu Du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

III. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá 

- Thời gian: Từ nay đến hết ngày 04/7/2020. 

- Nội dung: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên 

địa bàn huyện về ý nghĩa, vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế xã hội; 

ý nghĩa lịch sử 60 năm hình thành và phát triển, những đóng góp của ngành du lịch 

đối với kinh tế, văn hóa, xã hội. Ý nghĩa các hoạt động Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 

năm 2020. 

- Hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên 

truyền trực quan,… 

- Thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, UBND 

các xã, thị trấn. 

2. Khảo sát tuyến leo núi dã ngoại Linh địa Mẫu Sơn - đỉnh Núi Cha - 

Khu du lịch Mẫu Sơn 

- Thời gian: Ngày 03/7/2020 (thời gian do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

bố trí) 

- Nội dung: Tham gia cùng đoàn khảo sát của một số doanh nghiệp lữ hành 

tại Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát tuyến leo núi dã ngoại từ thôn Nà Mò, xã 

Mẫu Sơn - đỉnh Núi Cha - Linh địa, đền cổ Mẫu Sơn - Khu du lịch Mẫu Sơn. 

- Thực hiện: UBND xã Mẫu Sơn, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với 

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh tổ chức thực hiện. 

3. Tổ chức giải chạy việt dã (theo Chương trình riêng của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 

- Thời gian: Từ 05 giờ 30 phút, ngày 04/7/2020. 

- Địa điểm: Xuất phát từ ngã ba Bản Tẳng, Quốc lộ 4B lên Khu du lịch Mẫu 

Sơn  

- Nội dung: Thi chạy việt dã các cự ly 5km, 15km lên Khu du lịch Mẫu Sơn 

do câu lạc bộ Chạy Lạng Sơn - “Lang Son Runners Club” (LSR) thực hiện, phối 

hợp với Trung tâm Huấn huyện và Thi đấu thể dục thể thao Lạng Sơn. 

- Thực hiện công tác an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe: Công an huyện, 

Trung tâm Y tế huyện. 

4. Tham gia không gian Chợ vùng cao (trưng bày 01 gian hàng giới 

thiệu các sản phẩm, nông sản,... của huyện) 

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 04/7/2020. 
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- Địa điểm: Trung tâm khu du lịch Mẫu Sơn. 

- Thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chủ trì 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.  

5. Tham gia Chương trình khai mạc Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 

2020 và Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 

09/7/2020) 

- Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04/7/2020  

- Địa điểm: Sân khấu trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn. 

- Thực hiện:  

+ Tham gia các tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc: Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. 

+ Tham dự chương trình khai mạc: Các thành viên theo giấy mời của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

6. Tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ quần chúng 

- Thời gian: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 04/7/2020. 

- Địa điểm: Trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn. 

- Thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. UBND các xã Mẫu Sơn, Khánh Xuân bố trí, cân đối từ nguồn kinh phí 

được cấp năm 2020 và nguồn vận động xã hội hóa hợp pháp khác để thực hiện chi. 

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế, tổng hợp nguồn kinh phí 

tham gia Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020 gửi về Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông huyện. Căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện chỉ đạo 

Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối, bố trí hỗ trợ kinh phí. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, thành 

lập và phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức tham gia liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 

2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 

09/7/2020). 

Phối hợp tổ chức thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền về ý 

nghĩa việc tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm 

Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020); tuyên truyền vận 

động Nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là nhân dân xã Mẫu Sơn nhiệt tình hưởng 

ứng tham gia đầy đủ các hoạt động trong chương trình Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn 
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năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 

- 09/7/2020). 

Tham mưu kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tham gia liên hoan, công tác 

phối hợp tổ chức thực hiện trong ngày 03/7/2020 và 04/7/2020. Trong quá trình 

tham mưu tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo xin ý 

kiến chỉ đạo xử lý, khắc phục. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức 01 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản vật, sản 

phẩm du lịch đặc trưng của huyện; cử công chức tham gia tổ chức gian hàng của 

huyện và tham gia khảo sát tuyến leo núi dã ngoại Linh địa Mẫu Sơn (theo kế 

hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Tổng hợp số lượng đại biểu, lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, chăm sóc sức khỏe của huyện gửi Ban Tổ chức liên hoan du lịch tỉnh Lạng 

Sơn bố trí địa điểm ăn trưa tại Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020. 

2. Công an huyện   

Chủ trì, xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự, 

an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu 

Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 

(09/7/1960 - 09/7/2020).  

Bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, với sự hỗ trợ của 30 đoàn viên thanh 

niên (do Huyện đoàn chọn cử), lực lượng dân quân của xã Mẫu Sơn và Khánh 

Xuân, các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 4B và 

tuyến đường từ Quốc lộ 4B đi lên Khu Du lịch Mẫu Sơn. Có phương án xử lý ùn 

tắc giao thông từ ngã ba Bản Tẳng lên Khu du lịch Mẫu Sơn.  

Chỉ đạo đội cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông, dẫn 

đường giải chạy việt dã xuất phát từ ngã ba Bản Tẳng, Quốc lộ 4B lên Khu du lịch 

Mẫu Sơn, bố trí xe mô tô dẫn đường (có mặt trước 05 giờ 15 phút, ngày 

04/7/2020); chỉ đạo Công an xã Khánh Xuân, Mẫu Sơn thực hiện tốt công tác đảm 

bảo an ninh trật tự. 

Phối hợp với Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch khảo sát, bố trí bãi đỗ xe, 

khu vực đỗ xe cho đại biểu dự Liên hoan Du lịch và khách tham quan Khu du lịch 

Mẫu Sơn. Phân công lực lượng hướng dẫn điều hành đảm bảo các phương tiện 

được để đúng nơi quy định. 

3. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với Công an huyện, Huyện đoàn và 

UBND 02 xã sẵn sàng tham gia thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Phối hợp tổ 

chức triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ 

chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập 

ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 

4. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma 
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 Phối hợp với Công an huyện tham gia thực hiện tốt công tác đảm bảo an 

ninh trật tự tại Khu du lịch Mẫu Sơn, địa bàn do đơn vị phụ trách trong thời gian tổ 

chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập 

ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

Thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra Liên 

hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du 

lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020) bằng các hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu 

để mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia. Tổ chức tuyên truyền lưu động nội 

dung theo định hướng của Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Treo 

băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trung tâm thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na 

Dương, khu vực cửa khẩu Chi Ma trước ngày 03/7/2020. 

Xây dựng tin, bài tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian diễn 

ra Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du 

lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020) trên hệ thống truyền thanh - truyền hình, 

Trang thông tin điện tử của huyện. 

Tham mưu cho Ban Tổ chức thành lập và phân công nhiệm vụ Tổ giúp việc 

tổ chức 01 gian hàng (theo vị trí do Ban Tổ chức Liên hoan du lịch tỉnh Lạng Sơn 

bố trí); trưng bày giới thiệu các sản vật, sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện, 

đảm bảo phong phú về số lượng, chủng loại mặt hàng. Khi tham gia các hoạt động 

khuyến khích mặc trang phục truyền thống dân tộc Dao. Chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự trù và thực hiện thanh quyết toán kinh phí 

tổ chức thực hiện. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn các tiết mục 

tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật khai mạc; chọn cử thành phần 

tham gia thi các trò chơi dân gian, giao lưu nghệ thuật quần chúng, đăng kí với 

Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh. 

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, các cơ 

quan, đơn vị liên quan liên hệ với các doanh nghiệp trưng tập các sản phẩm do 

ngành phụ trách để phục vụ 01 gian hàng trưng bày đảm bảo chất lượng và hiệu 

quả theo yêu cầu. Phân công công chức tham gia tổ chức gian hàng của huyện. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu chỉ đạo đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực dọc trục 

đường đi lên Khu du lịch Mẫu Sơn trước, trong và sau ngày tổ chức Liên hoan du 

lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt 

Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tham mưu chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thành viên đảm bảo an toàn 

giao thông trong thời gian diễn ra tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 
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và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 

09/7/2020). 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, các cơ 

quan, đơn vị liên quan liên hệ với các doanh nghiệp trưng tập các sản phẩm do 

ngành phụ trách để phục vụ 01 gian hàng trưng bày đảm bảo chất lượng và hiệu 

quả theo yêu cầu. Phân công công chức tham gia tổ chức gian hàng của huyện. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí, hướng dẫn quyết toán kinh phí  

thực hiện theo quy định. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chọn cử 

thành phần tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật khai mạc, thi các trò 

chơi dân gian, giao lưu nghệ thuật quần chúng. 

Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn xã Mẫu Sơn, Khánh Xuân phối 

hợp với Huyện đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác vệ sinh môi 

trường trước, trong và sau Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 

năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 

11. Trung tâm Y tế huyện 

Bố trí bác sỹ, nhân viên, phương tiện, thuốc,... thường trực cấp cứu tại 

phòng thường trực (do Ban Tổ chức liên hoan du lịch tỉnh Lạng Sơn bố trí); đảm 

bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu, các thành phần tham gia: Lễ 

Khai mạc, không gian chợ vùng cao, thư viện lưu động, triển lãm, trưng bày ảnh về 

di sản văn hoá Lạng Sơn, nơi tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ quần 

chúng trong thời gian diễn ra tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ 

niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 

Bố trí lực lượng y tế phục vụ Đoàn chạy việt dã (có mặt tại ngã ba Bản 

Tẳng trước 05 giờ 15 phút, ngày 04/7/2020). 

12. Huyện Đoàn 

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, huy động 30 Đoàn viên thanh niên hỗ trợ lực 

lượng công an huyện hỗ trợ phân luồng, đảm bảo giao thông trên tuyến đường từ 

Quốc lộ 4B đi lên Khu Du lịch Mẫu Sơn. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã Mẫu Sơn, Khánh 

Xuân thực hiện công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Liên hoan Du lịch 

Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 

(09/7/1960 - 09/7/2020).  

13. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Bố trí phương tiện phục vụ các đồng chí lãnh đạo huyện và các thành phần 

tham gia chỉ đạo các hoạt động tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và 

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra tổ 

chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập 

ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 

 14. Điện lực Lộc Bình 

Bố trí lực lượng thường trực, đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra 

Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành 

Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020); chuẩn bị máy phát điện dự phòng để sử 

dụng khi xảy ra sự cố mất điện lưới. 

15. Ủy ban nhân dân xã Mẫu Sơn 

Tổ chức tuyên truyền về hoạt động tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 

2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 

09/7/2020); tuyên truyền vận động Nhân dân xã tham gia đầy đủ các hoạt động 

trong chương trình Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm 

Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020); vận động bà con 

Nhân dân mặc trang phục dân tộc Dao tham gia các hoạt động của Liên hoan và 

trưng bày các sản vật đặc trưng của Mẫu Sơn để giới thiệu và bán cho khách du 

lịch. 

Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thông báo cho các em học sinh 

biết và tham gia các hoạt động, đặc biệt là tham gia chương trình giới thiệu sách.  

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tham gia 

gian hàng trưng bày giới thiệu các sản vật, sản phẩm du lịch đặc trưng của xã. Phối 

hợp với Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh phân công công chức tham gia 

khảo sát tuyến leo núi dã ngoại Linh địa Mẫu Sơn - đỉnh Núi Cha - Khu du lịch 

Mẫu Sơn. 

Chỉ đạo, bố trí công an xã, dân quân, đoàn thanh niên phối hợp đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn 

năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 

- 09/7/2020). 

Chỉ đạo quét dọn, đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi tổ 

chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập 

ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020) tại khu vực thuộc địa bàn của xã. 

16. Ủy ban nhân dân xã Khánh Xuân 

Tổ chức tuyên truyền về hoạt động tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 

2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 

09/7/2020); tuyên truyền, vận động Nhân dân xã tham gia các hoạt động trong 

chương trình Liên hoan. 

Chỉ đạo, bố trí công an xã, dân quân, đoàn thanh niên phối hợp với công an 

huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông nơi xuất phát chạy việt dã tại 

ngã ba Bản Tẳng (có mặt trước 05 giờ 15 phút, ngày 04/7/2020) và trong thời 
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gian diễn ra Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành 

lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). 

Chỉ đạo quét dọn đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyên truyền Nhân dân không 

bán hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mĩ quan ở khu vực ngã ba Bản 

Tẳng quốc lộ 4B và dọc đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn thuộc địa bàn xã (hoàn 

thành trước ngày 03/7/2020). 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 

2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 

09/7/2020) của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện cụ thể 

và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về kết quả tổ 

chức thực hiện; gửi kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao 

của cơ quan, đơn vị về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước 

ngày 29/6/2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị chủ động liên hệ với Phòng Văn hóa và Thông tin để phối hợp 

xử lý, giải quyết (gặp đồng chí Phạm Minh Huệ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông 

tin, điện thoại 0963.100.880)./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở VH, TT&DL (B/c);  

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- HTX Tiến Đạt; Thành Lộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Minh 
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