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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  225 /KH-SVHTTDL             Hà Tĩnh, ngày  29 tháng 5 năm 2020    

KẾ HOẠCH  

Truyền thông gắn với thương hiệu du lịch Hà Tĩnh  

để hỗ trợ khôi phục ngành du lịch sau Dịch Covid 19 
 

Thực hiện Thông báo số 175/TB-UBND ngày 15/05/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị với Doanh nghiệp 

“Đồng hành vượt khó - Nắm bắt thời cơ - Phục hồi và phát triển kinh tế”; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Truyền thông gắn với thương hiệu 

du lịch Hà Tĩnh để hỗ trợ khôi phục ngành du lịch sau Dịch Covid 19, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực 

của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, 

về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng 

miền địa phương với các hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, doanh 

nghiệp, du khách trong và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá về điểm đến “An 

toàn - Thân thiện - Chất lượng”, đặc biệt là sau dịch Covid 19. 

- Truyền thông quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Hà Tĩnh góp phần 

xây dựng, định vị hình ảnh thương hiệu du lịch Hà Tĩnh với du khách trong và 

ngoài nước. 

2. Yêu cầu 

Các nội dung đảm bảo thiết thực, truyền thông hiệu quả, góp phần khôi phục 

ngành du lịch sau ảnh hưởng của dịch Covid 19. 

II. NỘI DUNG 

1. Truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 

- Tập trung triển khai chiến dịch truyền thông “Hà Tĩnh, điểm đến an toàn”. 

Thông tin rộng rãi về việc mở của các điểm du lịch, mức độ an toàn, sẵn sàng thu 

hút khách du lịch, xây dựng các quy định hướng dẫn bảo đảm an toàn cho hoạt 

động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bản tin, thường xuyên 

tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về phát triển du lịch; 

tuyên truyền về các loại hình du lịch đặc trưng của tỉnh như: Du lịch biển, du lịch 

văn hóa, lịch sử tâm linh, du lịch sinh thái,..Chú trọng công tác quảng bá hình 

ảnh, con người Hà Tĩnh, bảo đảm du lịch là một trong những nội dung thường 

xuyên, liên tục của các cơ quan thông tin đại chúng. 
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- Xây dựng ấn phẩm du lịch bao gồm ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử bằng 

nhiều thứ tiếng như: tiếng Việt, tiếng anh, tiếng Thái,… 

- Sản xuất phim, phóng sự, video clip, thông điệp nhằm quảng bá về thương 

hiệu du lịch Hà Tĩnh; liên kết với các đài truyền hình quốc gia, quốc tế để sản 

xuất các Chương trình quảng bá du lịch Hà Tĩnh. 

- Đăng tải thông tin quảng bá về hình ảnh, con người và tiềm năng của du 

lịch Hà Tĩnh thông qua hệ thống trang thông tin điện tử của các Trung tâm Quảng 

bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch, Hiệp Hội du lịch và các trang website của các 

khu, điểm du lịch, các địa phương và các Hội, hiệp hội cộng đồng người Hà Tĩnh 

ở nước ngoài. 

- Cung cấp tài liệu truyền thông về du lịch Hà Tĩnh đưa lên Cổng thông tin 

điện tử của Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam để phóng viên, biên tập 

viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham khảo, tìm hiểu, tạo cơ 

hội kết nối đầu tư. 

Thời gian thực hiện: Theo định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm. 

2. Truyền thông lồng ghép qua các hoạt động và sự kiện 

- Truyền thông qua các chương trình hoạt động, diễn đàn, hội nghị, hội thảo, 

hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về du lịch. 

Xây dựng, xuất bản ấn phẩm về du lịch để tổ chức truyền thông tại các hội chợ du 

lịch quốc tế hằng năm như: VITM, ITE. 

- Truyền thông qua các sự kiện kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể 

thao, du lịch tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. 

Thời gian thực hiện: Theo định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm. 

3. Truyền thông qua hệ thống Internet 

- Truyền tải các thông điệp, thông tin về du lịch bằng nhiều hình thức khác 

nhau trên mạng internet và mạng xã hội; chuyển tải nội dung, tài liệu bản in sang 

bản điện tử đưa lên mạng internet. 

- Sản xuất các đoạn phim ngắn, video clip đăng, phát trên mạng xã hội nhằm 

cung cấp hình ảnh trực quan, sống động nhất giúp cho quảng bá các giá trị 

thương hiệu và dễ thu hút sự quan tâm của khách du lịch. 

- Truyền thông du lịch trên các công cụ tìm kiếm google, tăng cường hình 

ảnh và tốc độ hiển thị nhanh nhất của điểm đến Hà Tĩnh trên công cụ tìm kiếm. 

Triển khai các giải pháp về xây dựng Du lịch thông minh nhằm tối ưu hóa hiệu 

quả công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường, tạo ra nhiều 

sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Thực hiện số hóa các điểm 

đến điểm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh bằng giao diện ảnh 360, 3D, 

công nghệ thực tế ảo... để tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền 

quảng bá du lịch… 

Thời gian thực hiện: Theo định kỳ hằng năm. 

4. Truyền thông qua các hoạt động kích cầu du lịch 
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- Tập trung vào kích cầu thị trường du lịch nội địa, phối hợp với các đơn vị 

vận chuyển khách du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, các 

điểm tham quan… miễn/giảm có thời hạn giá dịch vụ;  

- Truyền thông thông báo công khai cụ thể chương trình kích cầu nội địa của 

các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp vận chuyển và các doanh nghiệp dịch vụ 

lưu trú, ăn uống, lữ hành. Giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng 

với giá hợp lý kèm theo ưu đãi, có cam kết của các nhà cung cấp dịch vụ theo 

chương trình du lịch trọn gói hoặc từng phần dịch vụ;  

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du 

lịch hấp dẫn; các địa phương mở cửa lại du lịch, bảo đảm an toàn phòng chống 

dịch và sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch;  

- Chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thành phố lớn, các 

tỉnh thành, thị trường truyền thống trong nước và ở các nước không còn dịch; ứng 

dụng các hình thức truyền thông trực tuyến;  

- Định hướng cơ cấu lại thị trường khách du lịch quốc tế đến Hà Tĩnh, tập 

trung quảng bá khách đến và đi du lịch các thị trường đã hết dịch, nhất là phân 

khúc khách du lịch kết hợp kinh doanh, giải quyết công việc. 

- Phối hợp với các địa phương và các Sở ban ngành liên quan tổ chức phát 

động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” theo Kế hoạch của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại một số địa bàn du lịch trọng điểm nhằm thu hút 

sự vào cuộc của hiệp hội, doanh nghiệp, các đối tác, thực hiện truyền thông để 

các bên và du khách có thông tin, tham gia tích cực.  

- Phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các công ty vận tải 

du lịch xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch 

nội địa.  

- Tổ chức cuộc thi tuyên truyền quảng bá hình ảnh về du lịch. 

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch cho đội ngũ: cán bộ 

làm công tác thông tin cơ sở; cán bộ Phòng Quản lý du lịch; tập huấn về Văn hóa 

du lịch cho các đơn vị lữ hành, cơ sở kinh doanh, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; 

cán bộ làm công tác quảng bá, xúc tiến của Trung tâm quảng bá xúc tiến văn hóa 

du lịch. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và theo định kỳ hằng năm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và nguồn chính sách khuyến 

khích phát triển du lịch 

Hằng năm, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, ngành, đơn vị và địa phương 

xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp 

chung trong kế hoạch dự toán kinh phí hàng năm của ngành trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

2. Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ 

chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác. 
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3. Dự kiến: 5 tỷ đồng/năm 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Xây dựng chương trình truyền thông gắn với thương hiệu du lịch Hà Tĩnh 

để làm cơ sở để các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí triển khai thực hiện; 

Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động quảng bá xúc tiến đưa 

hình ảnh Hà Tĩnh đến với du khách. 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tập huấn nâng 

cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người 

dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên tại Hà 

Tĩnh và các vùng miền, địa phương khác trong và ngoài nước để phục vụ phát 

triển du lịch của Hà Tĩnh. 

- Định hướng sản phẩm du lịch chủ đạo để tập trung nguồn lực đầu tư phát 

triển tạo điểm nhấn cho du lịch Hà Tĩnh; Hình thành các tour tuyến mà trong đó 

Hà Tĩnh là điểm đến thay vì chỉ là điểm dừng chân. 

2. Đề nghị Sở Thông tin Truyền thông: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn, Phòng 

Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, 

thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí của ngành du lịch; qua đó kêu 

gọi đầu tư phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng. 

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ 

sở đổi mới cách thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, 

nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch. 

- Đẩy mạnh ứng dụng truyền thông số, mạng xã hội; tăng cường hợp tác với 

các kênh truyền hình quốc tế để chia sẻ thông tin, xây dựng các chương trình 

quảng bá du lịch. Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch; chủ trì tham mưu UBND 

tỉnh việc phủ sóng Wifi miễn phí tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các videoclip về các khu 

du lịch biển, du lịch tâm linh, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa 

bàn tỉnh để đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trên 

mạng xã hội nhằm đa dạng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá du lịch Hà Tĩnh đến 

với du khách trong và ngoài nước 

3. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh 

- Hưởng ứng tham gia, chủ động có kế hoạch triển khai khuyến khích các 

doanh nghiệp xây dựng chính sách giảm giá dịch vụ phục vụ khách du lịch, phối 

hợp với các hãng hàng không, vận tải, các bên cung ứng dịch vụ thành lập liên 

minh kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm.  

- Khuyến  khích các doanh nghiệp cần cung cấp thông tin, thông báo về dịch 

vụ và giá cả khuyến mại, thực hiện đúng cam kết với khách du lịch, đồng thời 
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tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và nâng cao tính chuyên 

nghiệp phục vụ du khách. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng 

môi trường du lịch chất lượng, vệ sinh, văn minh, thân thiện và thực hiện tốt các 

quy định an toàn phòng, chống dịch....  

4. Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Du lịch 

- Xây dựng các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch hằng năm đáp ứng 

chất lượng và đổi mới các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và 
ngoài nước; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá góp 
phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người Hà Tĩnh, thu hút khách du lịch 
và các nhà đầu tư.  

- Mở rộng các hình thức, phương thức quảng bá, tuyên truyền; đẩy mạnh 

chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, ưu tiên tập trung xúc tiến 

quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như du lịch văn hóa tâm linh, du 

lịch biển, tạo thương hiệu du lịch Hà Tĩnh. 

- Tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng 

của Hà Tĩnh thông qua hình ảnh, tư liệu, phóng sự, quảng cáo, phim, các chương 

trình trải nghiệm thực tế về các di sản thế giới, di tích lịch sử cách mạng, tài 

nguyên và cảnh quan các bãi biển, …và những nét đặc sắc về sinh hoạt văn hóa, 

ẩm thực, truyền thống của cộng đồng địa phương. 

- Ứng dụng công nghệ, phương pháp E-marketing trong xúc tiến quảng bá, 

du lịch. Xây dựng website quảng bá, sử dụng các công cụ giao tiếp như email, 

internet, facebook,...để hỗ trợ xúc tiến sản phẩm, dịch vụ và tương tác với khách 

du lịch. 

- Chủ động xây dựng các chương trình tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, 

các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại những thị trường trọng điểm và 

tiềm năng ở nước ngoài để quảng bá về điểm đến và những sản phẩm đặc thù của 

tỉnh. Tăng cường tổ chức Famtrip cho các đơn vị lữ hành và Presstrip cho phóng 

viên báo chí truyền hình trong cả nước và quốc tế tới khảo sát tiềm năng và sản 

phẩm du lịch của tỉnh.   

Trên đây là Kế hoạch Truyền thông gắn với thương hiệu du lịch Hà Tĩnh để 

hỗ trợ khôi phục ngành du lịch sau Dịch Covid 19, đề nghị các ngành, đơn vị liên 

quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
-  Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/c); 

- Sở Thông tin Truyền thông (để phối hợp); 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh (để phối hợp); 

- Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa – Du 

lịch (để thực hiện); 

- Chánh VP, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

  Lê Trần Sáng 
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