
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND                Bảo Lạc, ngày        tháng  8 năm 2022 

       

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với các  

Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống  

trên địa bàn huyện về phát triển dịch vụ - du lịch  

 

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 22/10/2020 của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về thực hiện nội dung đột phá 

"Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa 

các dân tộc huyện Bảo Lạc, giai đoạn 2021 - 2025" 

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND huyên 

Bảo Lạc về triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn 

với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc” năm 

2022. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện xây dựng Kế hoạch Tổ chức gặp mặt giữa 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà 

nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện về phát triển dịch vụ - du lịch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Gặp gỡ, đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các Doanh 

nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện nhằm 

trao đổi, giải quyết những đề xuất kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trọng hoạt động kinh doanh dịch vụ - du lịch. 

- Động viên, khích lệ các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, 

dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh tham gia phát 

triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân 

tộc huyện Bảo Lạc, góp phần tạo nên các sản phẩm du lịch có tính đặc sắc của 

huyện Bảo Lạc. 

- Tôn vinh, biểu dương một số Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà 

nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện hoạt động dịch vụ - du lịch có hiệu quả, 

chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tham gia ủng hộ các hoạt động chung 

của huyện. 

- Vận động các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn huyện… tích cực tham gia vào các chương trình quảng bá nhằm 

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương. 

- Công bố việc thành lập và vận động Quỹ hỗ trợ phát triển Du lịch huyện 

Bảo Lạc. 
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2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các Doanh nghiệp, nhà hàng, 

khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện được tiến hành trang 

trọng, chu đáo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ nêu cao tình thần trách nhiệm, chủ động 

phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng, lựa 

chọn khách mời và các điều kiện để tham mưu tổ chức Hội nghị đạt mục đích yêu 

cầu đặt ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Gửi văn bản xin ý kiến kiến nghị, đề xuất của các Doanh nghiệp, nhà 

hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện về việc thực hiện, 

đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh về phát triển dịch vụ - du lịch trên địa huyện (để 

phục vụ buổi gặp mặt, tổng hợp, hoàn thành trước 20/8/2022). 

2. Báo cáo đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

huyện; định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển dịch vụ - du lịch gắn 

với bảo tồn và phát huy các giá trị về bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc. 

3. Trao đổi, đối thoại với các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, 

dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện về đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh tham gia 

phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các 

dân tộc huyện Bảo Lạc trên cơ sở các ý kiến đề xuất, kiến nghị, hiến kế tại buổi 

gặp mặt (tập trung đối thoại, trao đổi, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong việc đầu tư, phát triển về dịch vụ - du lịch tại địa phương, sáng kiến đề 

xuất những bước đột phá về du lịch).  

4. Biểu dương một số Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch 

vụ ăn uống trên địa bàn huyện tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển dịch 

vụ - du lịch. 

5. Vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển Du lịch huyện Bảo Lạc. 

III. CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT 

1. Dự kiến chương trình buổi gặp mặt 

TT Nội dung Thực hiện Ghi chú 

1 Chương trình Văn nghệ Trung tâm VHTTT  

2 Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới 

thiệu đại biểu 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện 

 

 

3 Phát biểu khai mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND 

huyện 

 

 

4 

Báo cáo đánh giá thực trạng, thông tin 

kết quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của các Doanh nghiệp, nhà 

 

 

 

 

 



3 

 

hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn huyện; đánh giá 

tiềm năng du lịch của huyện; định 

hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh 

phát triển dịch vụ - du lịch gắn với 

bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn 

hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc; chiếu 

phim tư liệu về tiềm năng phát triển 

du lịch của huyện Bảo Lạc. 

 

- Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện 

 

 

 

- Trung tâm VH-TT 

huyện 
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Báo cáo tổng hợp và giải đáp ý kiến 

kiến nghị, đề xuất của các Doanh 

nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà 

nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

huyện về việc tổ chức thực hiện, đẩy 

mạnh sản xuất, kinh doanh về phát 

triển dịch vụ - du lịch. 

 

 

Lãnh đạo Phòng 

VH-TT huyện 
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Đối thoại, trao đổi, tháo gỡ khó khăn 

của Doanh nghiệp, nhà hàng, khách 

sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên 

địa bàn huyện với lãnh đạo UBND 

huyện 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện 

 

7 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo 

Huyện ủy 

TT Huyện ủy  

 

8 

Biểu dương, tôn vinh một số Doanh 

nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà 

nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

huyện tham gia tích cực vào các hoạt 

động phát triển dịch vụ - du lịch 

 

LĐ Phòng Nội vụ 

 

 

9 
Công bố Quyết định thành lập Quỹ hỗ 

trợ phát triển Du lịch huyện Bảo Lạc 

LĐ Phòng Nội vụ 

 

 

10 Phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát 

triển Du lịch huyện Bảo Lạc 

LĐ Phòng VH-TT  

11 Kết luận Hội nghị Lãnh đạo UBND 

huyện 

 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Dự kiến 01 buổi (thực hiện trước ngày 28/8/2022) 

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, UBND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 

3. Thành phần (khoảng 100 đại biểu, chưa bao gồm đội văn nghệ, tổ phục 

vụ, lễ tân) 

- Thường trực Huyện ủy.  

- Thường trực HĐND huyện.  
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- Chủ tịch, các PCT UBND huyện.  

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.  

- Lãnh đạo các Ban của Huyện ủy.  

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.  

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện. 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 

799 - Quân khu I, Các Đồn Biên phòng. 

- Thủ trưởng các đơn vị: LĐLĐ, Huyện đoàn TN, Hội LHPN, Hội Nông 

dân, Hội CCB, Bảo Hiểm xã hội, Chi cục Thuế, Kho bạc NN, Ngân hàng 

NNPTNT chi nhánh huyện Bảo Lạc, Ngân hàng CSXH huyện Bảo Lạc, Điện lực 

Bảo Lạc, Bưu điện Bảo Lạc, VNPT Bảo Lạc, Viettell Bảo Lạc  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Bảo Lạc  

3.2. Đại diện các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn 

uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ Homestay, Farmstay trên địa bàn huyện  

4. Trang trí, khánh tiết 

- Tiêu đề Maket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bố trí chỗ ngồi: Căn cứ số lượng đại biểu cụ thể, Ban tổ chức Hội nghị sẽ 

bố trí, sắp xếp cho phù hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

lựa chọn và gửi Giấy mời các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch 

vụ ăn uống trên địa bàn huyện tham dự buổi gặp mặt (lập danh sách cụ thể và xin 

ý kiến lãnh đạo UBND huyện trước khi phát hành giấy mời).  

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thống nhất xây dựng Chương 

trình chi tiết, cụ thể buổi gặp gỡ, đối thoại. 

- Chuẩn bị maket, bố trí Hội trường, phụ trách lễ tân, hậu cần. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC 

 

HỘI NGHỊ 
GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, NHÀ HÀNG, 

KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ, DỊCH VỤ ĂN UỐNG VỀ PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ - DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LẠC 

NĂM 2022 

 

                                             Bảo Lạc, ngày     tháng 8 năm 2022 
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- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên quan tổng 

hợp dự toán kinh phí phục vụ Hội nghị. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Lãnh đạo UBND huyện. 

- Tham mưu soạn thảo văn bản lấy ý kiến kiến nghị, đề xuất giải pháp đột 

phá… của các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên 

địa bàn huyện về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh về phát triển dịch vụ - du 

lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện.  

- Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

huyện; định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển dịch vụ - du lịch gắn 

với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc;  

- Tổng hợp, phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo nội dung giải đáp ý 

kiến kiến nghị, đề xuất của các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, 

dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện trước khi tổ chức Hội nghị. 

- Tham mưu chuẩn bị nội dung thư kêu gọi các Doanh nghiệp, nhà hàng, 

khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện ủng hộ Quỹ phát triển 

Du lịch huyện Bảo Lạc. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ, Chi cục 

thuế tham mưu, xem xét một số Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, 

dịch vụ ăn uống tiêu biểu, tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển dịch vụ - 

du lịch để biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị. 

- Tổng hợp, quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Du lịch huyện Bảo Lạc. 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông tổng hợp dự toán kinh phí phục vụ Hội nghị. 

3. Phòng Tài chính Kế hoạch 

- Phối hợp với Phòng VHTT huyện đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn huyện; định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển 

dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc 

huyện Bảo Lạc. 

- Phối hợp giải đáp ý kiến kiến nghị, đề xuất của các Doanh nghiệp, nhà 

hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện về việc tổ chức 

thực hiện, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh về phát triển dịch vụ - du lịch gắn với 

bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc. 

- Phối hợp lập danh sách dự kiến mời các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách 

sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện; vận động ủng hộ Quỹ. 

4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên đề để đưa tin, tuyên truyền về hoạt động 

của các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa 
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bàn huyện tham gia tích cực vào sản xuất, kinh doanh phát triển dịch vụ - du lịch 

gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc. 

- Thực hiện 01 chương trình văn nghệ khoảng 30 phút để biểu diễn cahof 

mừng Hội nghị. 

- Xây dựng 01 Clip về tiềm năng du lịch của huyện, sự đổi mới và phát 

triển dịch vụ - du lịch trong 6 năm trở lại đây (từ 2016 cho đến nay) để trình chiếu 

tại Hội nghị. 

- Đưa tin chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với 

các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

huyện về phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc 

văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc. 

5. Các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương… đề xuất ý 

kiến kiến nghị và hiến kế để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh về dịch vụ - du lịch 

gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc 

bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân dân huyện qua hệ thống quản lý văn bản 

của Phòng Văn hóa và Thông tin, trước ngày 20/8/2022. 

6. Ủy ban nhân dân Thị trấn 

- Vận động các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn Thị trấn tham gia ý kiến góp ý, đề xuất những vấn đề cần tháo 

gỡ trong công tác quản lý dịch vụ - du lịch của huyện; động viên tham gia ủng hộ 

Quỹ phát triển du lịch của huyện. 

- Chỉ đạo chỉnh trang đô thị, trang trí đèn đường phố, tuyên truyền vận 

động người dân tham gia tích cực các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các 

sản phẩm du lịch, tạo ấn tượng tốt để thu hút du khách đến với Bảo Lạc. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân huyện với các Doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn huyện về phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá 

trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc. Căn cứ kế hoạch trên, đề nghị các 

cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị LLVT trên địa bàn huyện; 

- Các cơ quan TW, tỉnh đóng tại địa phương; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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