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THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Diễn đàn “Du lịch  

Kon Tum - Tiềm năng và Triển vọng”, năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 985/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 về Tổ 
chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và Triển vọng”, năm 2022; 

Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm 

năng và Triển vọng”, năm 2022 (Ban Tổ chức). 

Trưởng Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức như sau: 

1. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban: Chỉ đạo toàn diện Diễn đàn “Du lịch 
Kon Tum - Tiềm năng và Triển vọng”, năm 2022. 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch - Phó trưởng ban trực: 

- Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung các hoạt 
động theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt 

các hoạt động: Diễn đàn Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng; Chương 
trình Famtrip khảo sát, xây dựng tour, tuyến du lịch; kết nối với các cơ sở sản 

xuất sản phẩm OCOP; Tọa đàm sau Chương trình Famtrip khảo sát, giới thiệu 
đầu tư, xây dựng tour, tuyến du lịch; kết nối với các cơ sở sản xuất sản phẩm 

OCOP; Họp báo về Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”; Tổ 
chức không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng 
của tỉnh; Tổ chức tiệc chiêu đãi Chào mừng Diễn đàn.  

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn 
vị tham gia Diễn đàn xây dựng kịch bản, chương trình, lịch trình các hoạt động 

Diễn đàn.  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị các doanh 

nghiệp, lữ hành, khách sạn chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng 
yêu cầu phục vụ ăn, nghỉ và tham quan của các đoàn khảo sát. Làm đầu mối 

cung cấp danh sách đoàn khảo sát cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để 
chủ động trong công tác hậu cần theo Kế hoạch. 

- Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan 
trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa 

bàn tỉnh. Trong đó, điểm nhấn tại thành phố Kon Tum; tuyên truyền đậm nét 
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dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24; tại các màn hình Led quảng cáo trên 
địa bàn toàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị liên 
quan thực hiện chu đáo việc đón - đưa, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu là lãnh 

đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại biểu các Bộ, doanh nghiệp, các tỉnh 
được mời tham dự Diễn đàn. Chịu trách nhiệm phát hành giấy mời đến các đại 

biểu, khách mời tại địa phương, xác nhận đại biểu. Chuẩn bị nội dung phát biểu 
mừng của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan đến Kế 
hoạch tổ chức Diễn đàn gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

và cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng 
Clip giới thiệu “Tiềm năng và triển vọng Du lịch tỉnh Kon Tum”. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị liên quan 
tham mưu Trưởng Ban Tổ chức thành lập Tiểu ban lễ tân, hậu cần. 

3. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Phó 
trưởng ban: Chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ xây dựng chương trình, kịch 

bản Diễn đàn; Thiết kế nhận diện. Xây dựng công tác tuyên truyền trên các 
phương tiện truyền thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du 

lịch; Mời các đại biểu, khách mời, doanh nghiệp, nhà đầu tư ngoài tỉnh và các 
đối tác dự sự kiện Diễn đàn. Đồng chủ trì với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Kon Tum trong hoạt động họp báo và tổ chức Chương trình Diễn đàn “Du 
lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”.  

4. Ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Phó 
trưởng ban: Phối hợp chặt chẽ với địa phương (Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Kon Tum) trong công tác hỗ trợ kinh cho Chương trình Diễn đàn từ 

ngân sách của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch (bao gồm cả chi phí cho đoàn công 
tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Quỹ hỗ trợ phát 

triển du lịch và các đơn vị liên quan). 

 5. Ông  Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó trưởng 

ban: Mời các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông; hỗ trợ tổ chức đoàn doanh 
nghiệp khảo sát, xây dựng tour, tuyến du lịch cho tỉnh Kon Tum. Đồng chủ trì 

chương trình họp báo Diễn đàn và tọa đàm gặp gỡ doanh nghiệp sau khảo sát; 
chuẩn bị, trình bày tham luận tại Diễn đàn. 

6. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên: Chủ trì xây dựng 
chương trình khảo sát, giới thiệu các khu vực tiềm năng tiêu biểu để thu hút đầu 

tư nói chung, du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối liên hệ và chuẩn bị 
các biên bản ký kết giữa tỉnh Kon Tum với các nhà đầu tư tại Diễn đàn; cung 

cấp ấn phẩm, tài liệu để phục vụ công tác giới thiệu đến các đại biểu, nhà đầu tư 
và doanh nghiệp tham gia Diễn đàn. 

7. Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên: Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao 
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và Du lịch, các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí 
kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp ngân 
sách nhà nước hiện hành. 

8. Giám đốc Sở Y tế, Thành viên: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực 
hiện kế hoạch bảo đảm công tác y tế xuyên suốt trong quá trình tổ chức các hoạt 

động tại Diễn đàn: Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19; an toàn vệ sinh thực 
phẩm... 

9. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên: Chỉ đạo hướng 
dẫn các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, địa 
phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Diễn đàn 
Du lịch, nhằm quảng bá về tỉnh Kon Tum và các hoạt động tại Diễn đàn Du lịch 

năm 2022.  

10. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thành viên: Phối hợp với Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch rà soát, xây dựng Kế hoạch chi tiết đảm bảo phương 
tiện phục vụ đoàn khảo sát tại các địa phương theo Kế hoạch. 

11. Giám đốc Sở Công thương, Thành viên: Chỉ đạo chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thuộc lĩnh vực 
thương mại theo Kế hoạch.  

12. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên: 
Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo đến các 

doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu các sản 
phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng theo Kế hoạch. 

13. Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thành viên:  

- Chỉ đạo phối hợp hỗ trợ công tác liên lạc và thông tin đến các tổ chức 
nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan chuyển Giấy mời, xác 
nhận đại biểu, bố trí đưa, đón, ăn, nghỉ cho Đại biểu các tỉnh: Attapư, Sê kông, 

Chăm pa sắc, Salavan Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. 

14. Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên: Chỉ đạo các đơn vị chức năng 

phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phân luồng giao thông của các 

hoạt động theo Kế hoạch tổ chức Diễn đàn. 

15. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành viên: Chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ: 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan xây 

dựng phương án ăn, ở, đi lại cho đại biểu khối Quân sự (đại biểu Trung ương, 
Quân khu V, các đơn vị liên quan đến khối quân sự trong, ngoài tỉnh)  tham dự 
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Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và Hội thảo khoa học nhân 
kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. 

- Phối hợp Viện Lịch sử Quân sự - Bộ Quốc phòng và các đơn vị, địa 
phương liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học nhân Kỷ niệm 

50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.  

  - Phối hợp đảm bảo các điều kiện cho các hoạt động tổ chức giải Dù lượn 

tại huyện Sa Thầy và hoạt động bay Khinh khí cầu tại thành phố Kon Tum.  

- Cử lực lượng chuyên môn tổ chức rà phá bom mìn tại khu vực liên quan 

trước ngày tổ chức Diễn đàn Du lịch, Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - 
Tân Cảnh và các hoạt động liên quan để bàn giao cho lực lượng Công an quản lý, 

bảo vệ. 

16. Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Khối văn 
hoá, xã hội, Thành viên:  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đại biểu 
khách mời trong tỉnh dự Diễn đàn; thành lập Ban Tổ chức; chuẩn bị nội dung 

phát biểu cho lãnh đạo tỉnh và các nội dung khác liên quan. 

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan thực 

hiện chu đáo việc đón - đưa, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu là lãnh đạo  các tỉnh 
tại Diễn đàn. 

17. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thành viên: Chủ 
trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền các hoạt động của Diễn đàn.  

18. Tổng biên tập Báo Kon Tum, Thành viên: Chỉ đạo tuyên truyền, 

quảng bá các hoạt động của Diễn đàn trên Báo Kon Tum (Báo in, báo điện tử, 
báo ảnh).  

19. Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum, Thành viên: Chỉ đạo các 

đơn vị chuyên môn đảm bảo cung cấp nguồn điện lưới ổn định tại các điểm tổ 
chức các sự kiện; có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện và cử cán 

bộ thường trực để kịp thời xử lý các hình huống phát sinh xảy ra. 

20. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kon Tum, Thành viên: Chủ trì triển khai 

các hoạt động trong Kế hoạch Diễn đàn đến các doanh nghiệp du lịch trên địa 
bàn tỉnh chủ động tham gia liên kết, giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch, trao đổi 

nguồn khách đến và đi; Chuẩn bị các nội dung quảng bá đến đến các doanh 
nghiệp du lịch ngoài tỉnh. 

21. Ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch Tổng cục 
Du lịch - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thành viên: Có trách nhiệm tham 

mưu các nội dung liên quan của Tổng cục Du lịch cho Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Du lịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

22. Bà Tống Thị Lê Vàng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Giám sát Quỹ hỗ 
trợ phát triển du lịch; Bà Trần Thị Mai Anh, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài 
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chính Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Thành viên: Có trách nhiệm tham mưu 
các nội dung liên quan về kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Kon Tum tổ chức Diễn đàn 

cho Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

23. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thành viên: 

- Chủ trì, bố trí ăn uống, ngủ, giới thiệu các điểm tại địa phương cho các 
đoàn khảo sát; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông kiểm tra, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục 
vụ đón đoàn tại các điểm đến có trong chương trình. Tăng cường tuyên truyền 

Diễn đàn bằng panô, áp phích trên các tuyến đường chính trên địa bàn các 
huyện, thành phố. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát các điểm 
sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hoá đặc trưng của địa phương để cung cấp, giới 
thiệu cho các đoàn khảo sát. 

- Xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm công tác y tế và phòng, chống 
dịch COVID-19, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại các địa điểm có trong 

chương trình khảo sát. 

- Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao chủ trì (nêu trên) triển khai thực hiện 

thành công hoạt động tại địa phương mình. 

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các thành viên có trách nhiệm chủ 

động thực hiện được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị 
báo cáo về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức 

để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ 
đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- Đ/c Y Ngọc, PCT UBND tỉnh (chỉ đạo); 
- Các cơ quan thành viên Ban Tổ chức; 
- Thành viên Ban Tổ chức; 
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP Nguyễn Đình Cầu; 
- Lưu: VT, HCQT, KGVX.THT.                                                                      

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH           
Y Ngọc 
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