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V/v hướng dẫn tổ chức Lễ hội du lịch biển
Hà Tĩnh năm 2021

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc
Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh

Thực hiện Văn bản số 2073/UBND-VX ngày 8/4/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tổ chức Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2021, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên,
Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh triển khai xây dựng kế hoạch tổ
chức lễ hội Biển năm 2021 gồm các nội dung cụ thể sau:
1.Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2021 được tổ chức tại các địa phương
với các hoạt động phong phú, đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phản
ánh được giá trị, tinh hoa đặc trưng về đời sống văn hóa của con người và vùng
đất quê hương Hà Tĩnh, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du
khách. Lễ hội diễn ra hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
3. Thời gian tổ chức Lễ hội: từ 24/4 đến 10/5 năm 2021 (các hoạt động nên
tập trung vào các ngày thứ 7, chủ nhật).
4. Định hướng các nội dung hoạt động của Lễ hội gồm các hoạt động cụ thể
sau:
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như: biểu diễn
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, giải bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, đi cà
kheo, kéo co, hội trại...
- Tổ chức Hội chợ đêm để giới thiệu ẩm thực địa phương, sản phẩm chủ
lực đặc trưng, sản phẩm OCOP và các mặt hàng thiết yếu phục vụ du khách.
- Các hoạt động khác của địa phương có thể góp phần làm phong phú thêm
cho Lễ hội.
5. Hoạt động tuyên truyền quảng bá:
Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về Lễ hội Du lịch biển trên các phương
tiện thông tin đại chúng bằng các clip quảng cáo, chuyên trang, chuyên mục, ấn
phẩm, trang thông tin điện tử, treo băng-rôn, áp-phích quảng bá du lịch Hà Tĩnh
nói chung và Lễ hội du lịch biển nói riêng trên một số tuyến đường chính trên
địa bàn... trước, trong và sau Lễ hội.
6. Tổ chức hoạt động kiểm tra và ra quân làm sạch môi trường biển:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành
tổ chức kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở

kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện chỉnh trang, tu bổ cơ sở vật
chất, khuôn viên đảm bảo mỹ quan, sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất
lượng dịch vụ, ổn định giá cả, thực hiện công khai niêm yết giá và bán đúng giá
niêm yết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ đón tiếp khách lịch sự,
chu đáo.
- Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh làm sạch các khu du lịch biển trước
thềm Lễ hội.
7. Đề nghị các địa phương xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ.
Nhận được Công văn, đề nghị các địa phương nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
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