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KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022” 

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và Kế hoạch số 968/KH-UBND 

ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc Triển khai Chương trình phục hồi hoạt 

động thu hút khách du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nhằm mục đích tăng cường công tác xúc 

tiến quảng bá điểm đến, tạo động lực để phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng cho 

ngành du lịch Khánh Hòa, Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức “Liên hoan Du 

lịch Biển Nha Trang 2022” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá du lịch Nha Trang – 

Khánh Hòa là điểm đến “an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện”. Đồng thời tạo 

điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi hợp tác cũng như tiếp 

cận và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến du khách và người dân. 

- Tổ chức chương trình văn hóa du lịch, tạo ra một chuỗi các hoạt động 

phong phú, đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch đến với Nha Trang – Khánh Hòa và 

phục vụ cho người dân địa phương. Hướng đến việc trở thành một sự kiện thường 

niên diễn ra trên địa bàn tỉnh.  

- Xây dựng liên hoan trở thành một sự kiện văn hóa ẩm thực du lịch nhằm 

tôn vinh các giá trị văn hóa ẩm thực của Việt Nam và các nước trên thế giới, tạo cơ 

hội giao lưu trao đổi văn hóa, ẩm thực.  

- Tạo cơ hội liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa với các 

địa phương trên cả nước, nhất là các địa phương lân cận.  

 2. Yêu cầu 

- Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật phải đặc sắc phong phú phục 

vụ hiệu quả cho khách du lịch và người dân tham gia Liên hoan.  
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- Chú trọng đến chất lượng các chương trình tour, sản phẩm, dịch vụ, hình 

thức khuyến mãi, hoạt động quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch tại chương trình; 

Giới thiệu văn hóa, ẩm thực truyền thống thông qua việc biểu diễn nghệ thuật 

truyền thống, âm nhạc, ẩm thực đặc trưng, đem đến sự trải nghiệm mới cho khách 

tham dự.  

 - Công tác tổ chức phải đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và sự phối 

hợp giữa các cơ quan đơn vị để tổ chức thành công chương trình. Nhất là công tác 

phòng dịch, phòng cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Việc xây dựng, bố trí các hoạt động, sự kiện phải hợp lý, tạo thành tổng thể 

chung và nêu bật được chủ đề của Liên hoan. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tên và chủ đề  

 - Tên: LIÊN HOAN DU LỊCH BIỂN NHA TRANG 2022 

- Tên tiếng Anh: NHA TRANG SEA TOURISM FESTIVAL 2022 

 - Chủ đề: “Nha Trang – Chạm đến trái tim!” (Nha Trang – Touching the 

heart!) 

2. Thời gian tổ chức 

- Từ ngày 16/6 đến ngày19/6/2022 (thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ 

Nhật). 

- Thời gian hoạt động: từ 08 giờ 00 sáng đến 22 giờ 30 tối mỗi ngày. 

3. Địa điểm tổ chức 

Khu vực tổ chức gồm: Quảng trường 2/4 (từ khu vực trụ cờ đến khu vực tổ 

chức Bài Chòi) và phần công viên bờ biển đối diện khách sạn Novotel – 50 Trần 

Phú, Thành phố Nha Trang. (Đính kèm sơ đồ) 

4. Hình thức hoạt động 

 Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 sẽ hoạt động theo hình thức không 

gian mở, không bán vé, không che chắn xung quanh để du khách và người dân địa 

phương có thể dễ dàng đến tham quan, tìm hiểu, tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, 

dịch vụ tại Liên hoan từ nhiều hướng của khu vực tổ chức.  

5. Đối tượng tham gia 

- Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

Thương mại và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Du lịch. 
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- Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố. 

- Các Hãng hàng không trong và ngoài nước. 

- Các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch. 

- Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực lữ hành, khách sạn, nhà hàng, các 

điểm tham quan, vui chơi giải trí. 

- Các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm đặc trưng: Cà phê, yến sào, hàng thủ 

công mỹ nghệ… 

- Các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, hộ kinh doanh có những món ngon nổi 

tiếng. 

- Các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn. 

- Khách du lịch và người dân tỉnh Khánh Hòa và các khu vực lân cận. 

6. Các hoạt động diễn ra trong Liên hoan 

6.1. Lễ Khai mạc 

- Thời gian: 19 giờ 30 ngày 16/6/2022. 

- Địa điểm: Sân khấu chính, Khu vực Quảng trường 2/4. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. 

- Nội dung: thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan, giới thiệu các nội dung 

trọng tâm tại Liên hoan, biểu diễn văn nghệ chào mừng và hướng dẫn đại biểu 

tham quan Liên hoan. 

6.2. Chương trình kích cầu du lịch 

- Thời gian: từ ngày 16/6 đến ngày19/6/2022. 

- Địa điểm: Khu vực Quảng trường 2/4. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Du lịch (Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch) phối 

hợp Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, các Hãng hàng không, các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia tại Liên hoan... 

- Nội dung thực hiện: tổ chức khoảng 100 gian hàng du lịch với 90 gian tiêu 

chuẩn với diện tích 9m2/gian, 10 gian đất trống có diện tích từ 36m2 đến 72m2 dành 

cho gian tự dựng. Mỗi gian hàng có thiết kế và không gian riêng thể hiện những 

đặc trưng, lợi thế, tiềm năng và những sản phẩm, dịch vụ du lịch riêng có của từng 

địa phương, từng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tổ chức gặp gỡ khách hàng, tự 

giới thiệu, chào bán các sản phẩm, các dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn qua các hoạt 
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động văn hóa nghệ thuật, trò chơi có thưởng, giá tour ưu đãi; đồng thời thay đổi 

mới khuyến mãi vào những ngày khác nhau để tạo hiệu quả tiếp thị và bán chương 

trình, sản phẩm của đơn vị.  

6.3. Các gian hàng giới thiệu du lịch Khánh Hòa 

- Thời gian: từ ngày 16/6 đến ngày19/6/2022. 

- Địa điểm: Khu vực Quảng trường 2/4. 

- Đơn vị thực hiện: Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung thực hiện: giới thiệu hình ảnh, giới thiệu điểm đến du lịch Nha 

Trang – Khánh Hòa; cung cấp thông tin, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch 

mới của tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, chào bán giới thiệu dịch 

vụ đến khách tham quan. 

6.4. Các khu ẩm thực theo chủ đề 

- Thời gian: từ ngày 16/6 đến ngày19/6/2022. 

- Địa điểm: Khu Ẩm thực, Khu vực phần công viên bờ biển đối diện khách 

sạn Novotel – 50 Trần Phú. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Du lịch (Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch) phối 

hợp Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. 

- Nội dung thực hiện: tổ chức khoảng 20 gian hàng ẩm thực với 20 gian tiêu 

chuẩn với diện tích 9m2/gian. Các đơn vị tham gia trình diễn, giới thiệu các nét văn 

hóa ẩm thực đặc trưng và chào bán các món ngon, tương tác với khách tham quan 

nhằm tăng sức hút cho Liên hoan, bao gồm: ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Quốc tế, 

ẩm thực đường phố (Streetfood). 

6.5. Cuộc thi Ẩm thực 

- Thời gian: từ ngày 16/6 đến ngày19/6/2022. 

- Địa điểm: Khu Ẩm thực, Khu vực phần công viên bờ biển đối diện khách 

sạn Novotel – 50 Trần Phú. 

- Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa phối hợp Sở 

Du lịch (Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch) 

- Nội dung thực hiện: Các đầu bếp từ các đơn vị tham gia trình diễn, giới 

thiệu các nét văn hóa ẩm thực đặc trưng và nấu các món ăn ngon để tham gia cuộc 

thi.  

6.6. Chương trình giờ vàng 
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- Thời gian: từ ngày 16/6 đến ngày19/6/2022. 

- Địa điểm: Khu Ẩm thực, Khu vực phần công viên bờ biển đối diện khách 

sạn Novotel – 50 Trần Phú. 

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị tại khu ẩm thực. 

- Nội dung thực hiện: Ban tổ chức sẽ vận động các doanh nghiệp tại khu Ẩm 

thực tổ chức các chương trình khuyến mãi cho thực khách tại Liên hoan vào khung 

giờ trên để thu hút khách. 

6.7. Gian hàng trưng bày các sản vật đặc trưng, sản phẩm OCOP 

- Thời gian: từ ngày 16/6 đến ngày19/6/2022. 

- Địa điểm: Khu vực Quảng trường 2/4. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Du lịch (Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch) phối 

hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

- Nội dung thực hiện: Khoảng 40 gian hàng tiêu chuẩn với diện tích 9m2/gian 

thực hiện trưng bày, chào bán, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng, 

của tỉnh đến khách tham quan. 

6.8. Chương trình biểu diễn nghệ thuật 

- Thời gian: từ ngày 16/6 đến ngày19/6/2022. 

- Địa điểm: Sân khấu chính, Khu vực Quảng trường 2/4. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. 

- Nội dung thực hiện: Biểu diễn nghệ thuật hàng đêm phục vụ cho khách 

tham quan tại Liên hoan. 

6.9. Lễ Bế mạc 

- Thời gian: 19 giờ 30 ngày 19/6/2022. 

- Địa điểm: Sân khấu chính, Quảng trường 2/4. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. 

- Nội dung thực hiện: thực hiện nghi thức Bế mạc Liên hoan, trao giải cho 

các đơn vị có thành tích xuất sắc và tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên 

hoan, trao giải gian hàng đẹp và biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng. 

6.10. Một số hoạt động khác 

- Tổ chức một số buổi tọa đàm, hội nghị hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan. 
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- Tổ chức một số sự kiện khác như: Lễ hội Bia, Lễ hội Cà phê, Lễ hội Bùn 

khoáng..., các chương trình văn hóa nghệ thuật của các hội quần chúng và khách 

du lịch.  

- Tổ chức một số Gameshow, thực hiện Chương trình “Bốc thăm trúng 

thưởng” cho khách tham quan tại Liên hoan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Du lịch 

a) Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung và xin chủ trương chấp thuận của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ trì tham mưu, thực hiện vận động các doanh nghiệp, đơn vị, tỉnh, thành 

phố tham gia, hưởng ứng Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022; Vận động tài 

trợ cho các hoạt động trong chương trình, vận động truyền thông và giải thưởng 

trong khuôn khổ Liên hoan. 

- Phối hợp với các đơn vị có chức năng xây dựng kế hoạch bảo vệ, giữ gìn an 

toàn, an ninh, phòng chống dịch bệnh chặt chẽ chu đáo trước, trong và sau khi tổ 

chức sự kiện. 

- Phụ trách tổng thể công tác hậu cần, lễ tân của sự kiện. 

- Chủ trì phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền quảng bá cho 

Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022, thu hút sự chú ý của khách tham quan, 

khách du lịch đối với sự kiện. 

- Xây dựng nội dung tổng thể các hoạt động của Liên hoan Du lịch Biển Nha 

Trang 2022; Khuyến khích các đơn vị tham gia gian hàng tổ chức các chương trình 

hoạt náo, gameshow... tại gian hàng và sân khấu chính để thu hút và phục vụ khách 

tham quan.  

- Giám sát, kiểm tra nội dung, hoạt động tổ chức trong suốt thời gian diễn ra 

Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

- Gửi giấy mời và tiếp nhận đăng ký của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

- Làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để bố trí điện, nước cho khu 

vực diễn ra Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

- Tham mưu văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Phụ nữ tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia 
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hưởng ứng tổ chức các sự kiện, chương trình văn hóa nghệ thuật tại Liên hoan Du 

lịch Biển Nha Trang 2022. 

- Xây dựng bảng phân công chi tiết nhiệm vụ kèm tiến độ thực hiện đối với 

các Phòng ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức của Sở Du lịch và công ty 

phối hợp tổ chức sự kiện. 

- Xây dựng dự toán và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Liên hoan Du lịch 

Biển Nha Trang 2022. 

b) Văn phòng Sở 

- Chịu trách nhiệm gửi giấy mời, đón tiếp, sắp xếp phòng ở cho các đại biểu 

lãnh đạo khách mời tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Du lịch 

Biển Nha Trang 2022. 

- Phối hợp, hướng dẫn công tác thanh quyết toán kinh phí tổ chức Liên hoan 

Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

- Phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện một số 

nhiệm vụ liên quan khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

c) Phòng Quản lý du lịch 

- Kêu gọi các cơ sở lưu trú hỗ trợ giá phòng cho các đơn vị, doanh nghiệp, 

của tỉnh, thành phố tham gia tại Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

- Phối hợp vận động các doanh nghiệp tham gia, tài trợ cho chương trình 

Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

- Phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện một số 

nhiệm vụ liên quan khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

2. Đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao 

 - Hướng dẫn và thẩm định nội dung các chương trình văn hóa nghệ thuật 

diễn ra trong khuôn khổ; Hỗ trợ công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên 

đường phố và xung quanh khu vực tổ chức Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 

2022. 

 - Chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh trình diễn, hô bài chòi tại 

khu vực Bài chòi (Quảng trường 2/4, Thành phố Nha Trang) xuyên suốt trong 4 

đêm diễn ra Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

 3. Đề xuất Sở Y tế  
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 Phối hợp cùng Ban Tổ chức kiểm soát quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm 

của các đơn vị phục vụ ẩm thực, phương án phòng chống dịch tại Liên hoan Du 

lịch Biển Nha Trang 2022. 

 4. Đề xuất Hội Nông dân tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

 - Phối hợp vận động các doanh nghiệp tham gia, đưa các sản phẩm OCOP, 

sản vật đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa để trưng bày, giới thiệu tại Liên hoan Du 

lịch Biển Nha Trang 2022. 

 - Đề nghị Sở Công Thương phối hợp hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên 

quan đến việc triển lãm, trưng bày một số sản phẩm thương mại tại Liên hoan Du 

lịch Biển Nha Trang 2022. 

 5. Đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông 

 Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ 

thống thông tin cơ sở tuyên truyền trước, trong và sau khi tổ chức Liên hoan Du 

lịch Biển Nha Trang 2022, thu hút sự quan tâm khách du lịch và người dân đối với 

chương trình. 

 6. Đề xuất Công an tỉnh 

 Phối hợp với Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn 

giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong thời gian diễn ra Liên hoan 

Du lịch Biển Nha Trang 2022.  

 7. Đề xuất Hội Phụ nữ tỉnh 

 - Tham gia các sự kiện, hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan Du lịch Biển 

Nha Trang 2022. 

 - Tổ chức các chương trình, sự kiện hưởng ứng Liên hoan Du lịch Biển Nha 

Trang 2022 như: trình diễn áo dài, ẩm thực... 

 8. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang 

 - Phối hợp, hỗ trợ bàn giao mặt bằng ½ Quảng trường 2/4 (từ khu vực trụ cờ 

đến khu vực tổ chức Bài Chòi) và phần công viên bờ biển đối diện khách sạn 

Novotel – 50 Trần Phú; Tạo điều kiện cho các đơn vị tập kết vật tư thiết kế thi 

công, tháo dỡ phục vụ công tác tổ chức Liên hoan. 

 - Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai đảm bảo an 

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

Trang 2022.  
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 - Chỉ đạo Công ty Môi trường Đô thị thành phố Nha Trang:  

+ Vệ sinh môi trường xung quanh và khu vực tổ chức hoạt động trong suốt 

thời gian diễn ra Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

+ Cử nhân sự làm đầu mối hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham gia hưởng ứng tổ chức các sự kiện, chương trình văn hóa nghệ 

thuật tại Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

9. Đề xuất Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa 

- Triển khai tổ chức một số hoạt động hưởng ứng trong Liên hoan Du lịch 

Biển Nha Trang 2022. 

- Phối hợp cùng Sở Du lịch thực hiện các công tác tổ chức chương trình. 

- Tích cực vận động các doanh nghiệp tham gia Liên hoan Du lịch Biển Nha 

Trang 2022; Phối hợp vận động tài trợ cho các hoạt động trong chương trình, vận 

động truyền thông về Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022. 

 10. Đề xuất Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa 

 Có kế hoạch đảm bảo nguồn điện cung cấp, phục vụ cho hoạt động trong 

suốt quá trình tổ chức Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022, đảm bảo bàn giao 

nguồn điện sử dụng cho Ban Tổ chức. 

 11. Đề xuất Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; Báo Khánh Hòa 

 Hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá về Liên hoan Du lịch Biển Nha 

Trang 2022 trước và trong thời gian diễn ra để thu hút khách du lịch và người dân 

tham dự chương trình; Thực hiện các phóng sự và đưa tin liên quan đến chương 

trình. 

 12. Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Thái Bình Dương 

 - Phối hợp triển khai và tổ chức chương trình Liên hoan Du lịch Biển Nha 

Trang 2022 đảm bảo theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật; Thực hiện các 

hạng mục của chương trình gồm: 

 + Tư vấn, đo vẽ sơ đồ tổ chức; Thiết kế thi công dàn dựng gian hàng. 

 + Lắp đặt sân khấu; Trang trí khu vực tổ chức sự kiện. 

 + Thực hiện các quảng cáo, tuyên truyền trực quan về sự kiện. 

 + Thực hiện các loại tài liệu, vật phẩm liên quan đến sự kiện (Tập gấp, thư 

mời, túi xách, các loại thẻ đeo,...). 
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 + Phối hợp kêu gọi các đơn vị tham gia gian hàng và vận động tài trợ cho 

chương trình.  

 + Thực hiện một số hạng mục khác có liên quan. 

 - Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức, chủ động quản lý thu chi nguồn kinh phí 

vận động xã hội hóa. 

 IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

STT Nội dung 
Thời gian 

thực hiện 

1 

- Làm việc giữa các đơn vị phối hợp chuẩn bị ý 

tưởng và nội dung thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch và xin chủ trương chấp thuận 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

tháng 02/2022 

2 

- Gửi công văn đến các doanh nghiệp, tỉnh, thành 

phố mời tham gia và tiếp nhận đăng ký tham gia. 

- Họp các Sở, Ban ngành và các đơn vị có liên quan 

để phối hợp, bàn về kế hoạch tổ chức Liên hoan. 

- Vận động tài trợ cho Liên hoan. 

tháng 3,4/2022 

3 

- Làm việc với các Sở, Ban ngành, đơn vị về hoàn 

thiện các thủ tục có liên quan. 

- Truyền thông, quảng bá về Liên hoan trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

tháng 4,5/2022 

4 
Triển khai dàn dựng gian hàng, sân khấu và các hoạt 

động 
tháng 6/2022 

5 Ráp chương trình tại Sân khấu tháng 6/2022 

6 Tổng duyệt lại các chương trình  tháng 6/2022 

7 Khai mạc Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 tháng 6/2022 

8 
Diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan 

Du lịch Biển Nha Trang 2022 
tháng 6/2022 
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9 Bế mạc Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 tháng 6/2022 

10 Tháo dỡ sau sự kiện tháng 6/2022 

11 Thanh quyết toán sau sự kiện tháng 6/2022 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Dự kiến kinh phí tổ chức Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 bao gồm: 

Nguồn kinh phí ngân sách: kinh phí ngân sách đảm bảo một phần từ Chương trình 

hành động ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và Nguồn kinh phí xã hội hóa: 

thu từ việc cho thuê gian hàng; quảng cáo trong và xung quanh khu vực Liên hoan; 

vận động tài trợ... 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 của 

Sở Du lịch. Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ các nội dung trong kế hoạch triển 

khai thực hiện, đảm bảo sự thành công chung của chương trình./.          

Nơi nhận:                                                                                      
- Tổng cục Du lịch (báo cáo-vbđt); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo-vbđt); 

- Các cơ quan, đơn vị tại mục III (p/hợp-vbđt); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/hợp-vbđt); 

- Hiệp hội Du lịch NT – KH (p/hợp); 

- Ban Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, XTDL (P). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Cung Quỳnh Anh 
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