
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:136 /SVHTTDL-NVDL 

V/v tham mưu Kế hoạch hợp tác  

phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung 

năm 2019 

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 3 năm 2019 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Để triển khai các hoạt động hợp tác theo Biên bản thỏa thuận Hợp tác phát 

triển du lịch của lãnh đạo 04 tỉnh Bắc miền Trung ngày 26/02/2016 tại tỉnh 

Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Kế hoạch hợp 

tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung năm 2019 và Văn bản xin ý kiến 

góp ý của các đơn vị thành viên Ban điều phối về Kế hoạch hợp tác phát triển du 

lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung năm 2019 (có các Dự thảo văn bản kèm theo). 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP; 

- Gửi bản giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 Lê Trần Sáng 

 

 

 





ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VX 

V/v góp ý Kế hoạch hợp tác 

phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền 

Trung năm 2019 

Hà Tĩnh, ngày      tháng       năm 2019 

(DỰ THẢO)  

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

Để triển khai các hoạt động hợp tác theo Biên bản thỏa thuận Hợp tác phát 

triển du lịch của lãnh đạo 04 tỉnh Bắc miền Trung, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh - Trưởng ban Điều phối hợp tác 4 tỉnh Bắc miền Trung năm 2019 xây dựng 

dự thảo Kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung năm 2019 (có 

Dự thảo văn bản kèm theo). 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng 

Bình xem xét góp ý. Văn bản góp ý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà 

Tĩnh, số 18, Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh trước ngày 12/3/2019./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT (để báo cáo); 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

Gửi VB giấy + điện tử. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 Đặng Quốc Vinh 



 



BAN ĐIỀU PHỐI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 4 TỈNH BẮC MIỀN TRUNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /KH-BĐP Hà Tĩnh, ngày    tháng    năm 2019 

(DỰ THẢO)  

KẾ HOẠCH 

Hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh  

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình năm 2019 
 

Căn cứ Biên bản thỏa thuận Hợp tác phát triển du lịch của lãnh đạo 04 tỉnh 

Bắc miền Trung: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình ngày 

26/02/2016; Báo cáo ngày 20/02/2019 của Ban Điều phối phát triển du lịch 4 

tỉnh Bắc miền Trung về kết quả hợp tác phát triển du lịch 04 tỉnh Bắc miền 

Trung năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; 

Ban Điều phối hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh năm 2019 ban hành Kế 

hoạch Hợp tác phát triển các tỉnh Bắc miền Trung: Thanh hóa - Nghệ An - Hà 

Tĩnh - Quảng Bình năm 2019 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Cụ thể hóa nhiệm vụ hợp tác phát triển du lịch 04 tỉnh trong năm 2018, 

góp phần hiệu quả Biên bản thỏa thuận Hợp tác phát triển du lịch của lãnh đạo 

UBND 04 tỉnh Bắc miền Trung: Thanh hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình; 

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Bắc miền 

Trung, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội và thu hút khách du lịch đến 

với các tỉnh trong khu vực; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch, các công ty lữ hành có cơ hội tìm hiểu, mở rộng và khai thác thị trường du 

lịch; trao đổi và hợp tác phát triển du lịch, xây dựng tour, tuyến du lịch. 

- Hỗ trợ học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng sản phẩm 

du lịch, công tác Quảng bá, xúc tiến du lịch. Từng bước định vị thương hiệu du 

lịch 4 địa phương 1 điểm đến du lịch.  

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phải đảm bảo tính thiết thực, chất lượng, 

an toàn, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của 4 tỉnh. 

- Huy động sự tham gia và hỗ trợ của Tổng cục du lịch và các doanh nghiệp 

du lịch của 4 địa phương. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung tại 

vùng Đông Bắc Thái Lan năm 2019 

- Thời gian: 3 ngày 02 đêm (dự kiến tháng 6/2019) 

- Địa điểm: tại tỉnh Udonthaini - Thái Lan. 

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Nghệ An 



- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan của các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh 

và Quảng Bình. 

- Nội dung: Tổ chức Hội nghị giới thiệu du lịch của các tỉnh Bắc miền 

Trung tại Udonthaini - Thái Lan; Bố trí doanh nghiệp các bên gặp gỡ, trao đổi, 

hợp tác, trưng bày, triển lãm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du 

lịch của các tỉnh. 

2. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm và tổ 

chức Hội nghị xúc tiến giới thiệu sản phẩm du lịch tại thị trường Hàn Quốc 

- Thời gian: 5 ngày 4 đêm (dự kiến tháng 10/2019) 

- Địa điểm: Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Nghệ An 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan của các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh 

và Quảng Bình phối hợp tham gia theo Kế hoạch số:139/TCDL – HTQT ngày 

29/1/2019 của Tổng cục du lịch. 

- Nội dung: Tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu thị trường, học tập kinh 

nghiệm quản lý các khu, điểm du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch. Tổ chức 

Hội nghị giới thiệu du lịch của các tỉnh Bắc miền Trung đến với nhân dân và du 

khách tại thị trường Hàn Quốc, qua đó góp phần tăng nhanh lượng khách du lịch 

Hàn Quốc đến với khu vực Bắc miền Trung. Bố trí doanh nghiệp các bên gặp 

gỡ, trao đổi, hợp tác, trưng bày, triển lãm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các 

sản phẩm du lịch của các tỉnh. 

3. Tham gia tổ chức xây dựng gian hàng quảng bá du lịch 4 tỉnh Bắc 

miền Trung tại Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội. 

- Thời gian: 27-29/3/2019  

- Địa điểm: Hà Nội 

- Đơn vị chủ trì: tỉnh Thanh Hóa 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và 

Quảng Bình. 

  - Nội dung thực hiện: Tham gia xây dựng gian hàng gồm 04 gian hàng 4 

mặt mở (18m2 /01 tỉnh) đất trống trong liên kết gian hàng chung của 4 tỉnh với 

chủ đề: “Bốn địa phương 1 điểm đến” nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh điểm 

đến, tiềm năng và các sản phẩm dịch vụ du lịch của địa phương, góp phần xây 

dựng thương hiệu du lịch đồng thời tăng cường liên kết phát triển du lịch với các 

tỉnh phía Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Đồng thời tạo cơ hội để các doanh 

nghiệp du lịch gặp gỡ quảng bá, giới thiệu hình ảnh, chào bán sản phẩm du lịch: 

Tour du lịch, phòng khách sạn, resort, các dịch vụ du lịch…; ký kết các hợp 

đồng, mở rộng thị trường khách inbound và outbound với các hãng lữ hành 

trong nước và quốc tế. 

4. Tham gia tổ chức xây dựng gian hàng quảng bá du lịch 4 tỉnh Bắc 

miền Trung tại Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15. 

- Thời gian: 05 -07/9/2019  

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) 

- Đơn vị chủ trì: tỉnh Hà Tĩnh 



- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, 

và Quảng Bình. 

- Nội dung thực hiện: Tham gia xây dựng gian hàng chung 4 tỉnh nhằm 

quảng bá, giới thiệu hình ảnh điểm đến, tiềm năng và các sản phẩm dịch vụ du 

lịch của địa phương, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch đồng thời tăng 

cường liên kết phát triển du lịch với các tỉnh phía Nam nói chung và Tp Hồ Chí 

Minh nói riêng. Đây là cơ hội tốt để các địa phương tiếp cận và giới thiệu các 

sản phẩm, dịch vụ du lịch, chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch hấp dẫn 

đến du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường khách du lịch thành phố 

Hồ Chí Minh. 

5. Tổ chức đón  đoàn Farmtrip các tỉnh vùng Tây Bắc đến khảo sát, 

đánh giá sản phẩm du lịch của 04 tỉnh Bắc miền Trung 

- Thời gian: dự kiến tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2019 

- Địa điểm: Các khu, điểm du lịch trên địa bàn 4 tỉnh: Thanh hóa – Nghệ 

An – Hà Tĩnh – Quảng Bình (do các tỉnh tự đề xuất) 

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Hà Tĩnh 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 

và Quảng Bình. 

- Nội dung thực hiện:  

+ Khảo sát đánh giá các khu, điểm du lịch của các tỉnh Bắc miền Trung 

theo lộ trình Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình hoặc ngược lại. 

6. Tổ chức đón  đoàn Farmtrip các tỉnh Tây Nguyên đến khảo sát, 

đánh giá sản phẩm du lịch của 04 tỉnh Bắc miền Trung 

- Thời gian: dự kiến tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2019 

- Địa điểm: Các khu, điểm du lịch trên địa bàn 4 tỉnh: Thanh hóa – Nghệ 

An – Hà Tĩnh – Quảng Bình (do các tỉnh tự đề xuất) 

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Hà Tĩnh 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 

và Quảng Bình. 

- Nội dung thực hiện:  

+ Khảo sát đánh giá các khu, điểm du lịch của các tỉnh Bắc miền Trung 

theo lộ trình Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình hoặc ngược lại. 

7. Tổ chức Hội thi “Món ngon các tỉnh Bắc miền Trung năm 2019” 

- Thời gian: dự kiến tháng 10/2019 

- Địa điểm: tỉnh Quảng Bình 

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Quảng Bình 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 

và Hà Tĩnh. 



- Nội dung thực hiện: Biểu diễn chế biến và trưng bày một số món ăn đặc 

trưng của địa phương. Đây là dịp để giao lưu, gắn kết các địa phương và vinh 

danh ẩm thực Bắc miền Trung đến các du khách trong và ngoài nước. 

8. Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác phát triển du lịch 04 

tỉnh Bắc miền Trung năm 2019 

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến tháng 12/2019 

- Địa điểm: thành phố Hà Tĩnh 

- Đơn vị chủ trì: tỉnh Hà Tĩnh 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 

và Quảng Bình. 

- Thành phần: đại diện các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Du lich; đại diện lãnh 

đạo và Văn phòng UBND 04 tỉnh; Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

04 tỉnh; các Sở, ban, nghành liên quan của 4 tỉnh; Hiệp hội du lịch 04 tỉnh; 

doanh nghiệp du lịch; Thành viên các tổ giúp việc Ban điều phối phát triển du 

lịch 04 tỉnh. 

- Nội dung thực hiện:  

+ Tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 04 tỉnh năm 2019, triển 

khai kế hoạch Chương trình hợp tác phát triển du lịch 04 tỉnh năm 2020. Trao 

đổi, thảo luận và tổng hợp các ý kiến của các địa phương, báo cáo, đề xuất Tổng 

cục du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; định hướng triển khai các hoạt 

động hợp tác 04 tỉnh năm 2020 tại Hội nghị. 

+ Bàn giao Trưởng ban điều phối Chương trình hợp tác bốn tỉnh Thanh 

Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Căn cứ các nhiệm vụ trong Kế hoạch, các địa phương được giao chủ trì 

thực hiện các hoạt động chủ động xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí và đầu 

mối phối hợp với các đơn vị liên quan của các tỉnh để tổ chức triển khai thực 

hiện có hiệu quả. 

2.Các tỉnh chủ động cân đối, bố trí nguồn ngân sách địa phương và tăng 

cường công tác vận động tài trợ cho các hoạt động hợp tác phát triển du lịch 04 

tỉnh năm 2019. 

3. Các đơn vị gửi báo cáo tổng kết đến trưởng ban điều phối năm 2019 

trước ngày 13/12/2019 (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh ). 

 Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổng hợp báo cáo tổng kết 

gửi Ban điều phối 04 tỉnh Bắc miền Trung./. 
 

Nơi nhận: TM. BAN ĐIỀU PHỐI 
- Bộ VHTTDL (để b/c); 

- Tổng cục Du lịch (để b/c); 

- Chủ tịch UBND 04 tỉnh(để b/c); 

- Các thành viên Ban điều phối; Tổ thường 

trực; Tổ giúp việc Ban điều phối của 4 

tỉnh; 

- Lưu: BĐP,VT. 

TRƯỞNG BAN 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ TĨNH 

Đặng Quốc Vinh 
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