ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 985 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 08 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”
năm 2022
Thực hiện Thông báo số 1695/TB-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2021
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Kon
Tum; Quyết định số 230/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm
Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại
Văn bản số 474-CV/TU ngày 01 tháng 4 năm 2022 về việc tổ chức Diễn đàn
"Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon
Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Diễn đàn là dịp để các doanh nghiệp lữ hành và địa phương trao đổi, chia
sẻ thông tin để phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới; trong đó tập
trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên, văn hóa và con người của
địa phương nhằm tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, hấp dẫn, gia
tăng lượng khách đến với Kon Tum. Đồng thời thực hiện hưởng ứng các hoạt
động năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022.
Giới thiệu những chương trình, sản phẩm, khu vực tiềm năng kết nối các
doanh nghiệp trong và ngoài nước có nguyện vọng đầu tư vào tỉnh Kon Tum.
Trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải
thiện môi trường du lịch, tạo điều kiện cho du lịch Kon Tum phát triển bền
vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Kon Tum nói riêng, khu vực miền
Trung - Tây Nguyên nói chung.
2. Yêu cầu
Đảm bảo tính thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo giữa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, tạo
hiệu ứng tốt về hình ảnh du lịch của địa phương. Công tác tổ chức trang trọng,
đảm bảo theo đúng chương trình kế hoạch đã được phê duyệt trên tinh thần tiết
kiệm, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời đảm
bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Phát huy tinh thần trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và các tổ
chức, cá nhân trong việc tham gia, phối hợp chuẩn bị, tổ chức triển khai thực
hiện các nội dung Kế hoạch.
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II. THÔNG TIN VỀ DIỄN ĐÀN
1. Chủ đề: “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”.
2. Thời gian: 04 ngày, từ ngày 21 - 24/4/2022 (chưa tính ngày đi-về).
3. Quy mô: Cấp quốc gia.
4. Địa điểm tổ chức: Thành phố Kon Tum và các huyện, tỉnh Kon Tum.
5. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum.
6. Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch; Quỹ Hỗ trợ Phát triển du lịch; Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ DIỄN ĐÀN:
1. Khách mời ngoài tỉnh: Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp
hội Du lịch Việt Nam mời khách ngoài tỉnh:
- Lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương;
- Lãnh đạo các địa phương gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh, Thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Phước, Quảng Nam, Bình Định,
Phú Yên, Quảng Ngãi và các tỉnh khu vực Tây Nguyên;
- Các nhà khoa học, chuyên gia, các tập đoàn, nhà đầu tư và các doanh
nghiệp du lịch trong cả nước; đại diện các hãng hàng không;
- Phóng viên Báo, Đài Trung ương.
2. Khách mời trong tỉnh:
- Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh;
- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tập đoàn, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh;
các tổ chức nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum(1);
- Đại diện lãnh đạo các Ban Quản lý, các khu, điểm du lịch, đơn vị lữ hành
và các khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao trở lên trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan báo, đài của địa phương.
(Dự kiến tổng khách mời trong và ngoài tỉnh khoảng 500 đại biểu)
IV. TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN “DU LỊCH KON TUM
- TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG”.
- Thời gian: 07h30” - 12h00”, ngày 24/4/2022.

(1)

(i) Tổ chức Plan International, Quốc tế (PLAN); quốc tịch Hoa Kỳ. (ii) Tổ chức Foundation For International
Development/Rellef(FIDR); quốc tịch Nhật Bản. (iii) Tổ chức: Fauna & Flora International (FFI); quốc tịch
Anh. (iv) Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen (nhà đầu tư Ô-xtrây-li-a). (v) Công Ty TNHH Kon Tum Bellest
(nhà đầu tư Hàn Quốc).
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- Địa điểm: Sảnh Bamboo, Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Các đại biểu Bộ, ngành, địa phương, tỉnh Kon Tum; nhà
đầu tư và doanh nghiệp; cơ quan truyền thông, báo chí và các đại biểu được mời
tham dự Diễn đàn.
* Nội dung:
- Công bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển
Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030(2).
- Thảo luận về tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch tỉnh Kon Tum; các
giải pháp để xây dựng sản phẩm, xúc tiến du lịch, đẩy mạnh thu hút khách tới
Kon Tum; ký kết các thỏa thuận hợp tác, đầu tư. Công bố và giới thiệu Logo và
slogan Du lịch tỉnh Kon Tum “ Trải nghiệm Văn hóa - Khám phá thiên nhiên”.
+ Về ký kết giữa tỉnh Kon Tum với các Doanh nghiệp, nhà đầu tư nói
chung, du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh(3): Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối
hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung và biên bản ký kết.
+ Về ký kết giữa các doanh nghiệp, liên kết địa phương, liên minh hợp tác
du lịch: Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và biên bản ký kết.
- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Kon Tum.
(có Chương trình kèm theo)
V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯỚC DIỄN ĐÀN
1. Lễ đón nhận Bằng di tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm
Cao 875 lịch sử tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: 08h00”, ngày 21/4/2022.
- Địa điểm: Tại Hội trường chung, Khu hành chính huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.
2. Hội thảo khoa học nhân Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân
Cảnh (24/4/1972-24/4/2022) (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: 08h00, ngày 22/4/2022.
- Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng - Tỉnh ủy Kon Tum.

Văn bản số 392/TCDL-KHTC ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Tổng cục Du lịch.
Sungroup, FLC, Vingroup, Vietnam Airlines… và các nhà đầu tư xin chủ trương khảo sát, lập quy
hoạch, ý tưởng dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.
(2)
(3)
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3. Tổ chức 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
(Có kế hoạch riêng)
Dự kiến tổ chức thành 02 chương trình khảo sát, cụ thể:
3.1. Chương trình khảo sát, giới thiệu các khu vực tiềm năng để tìm
hiểu cơ hội đầu tư về du lịch trên địa bàn tỉnh
- Thời gian: Từ ngày 21/4/2022 đến 23/4/2022.
- Thành phần tham gia: Các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; các đơn vị
truyền thông trung ương và địa phương.
- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố; Trung tâm hỗ trợ xúc tiến đầu tư tỉnh và các đơn vị liên quan.
3.2. Chương trình Famtrip khảo sát, xây dựng tour, tuyến du lịch; kết
nối với các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP
* Đoàn 1: Tổ chức khảo sát, giới thiệu, xây dựng tour, tuyến du lịch trên
địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022 tại các huyện Ia H’Drai - Sa Thầy - Ngọc Hồi,
Đăk Glei - Tu Mơ Rông, cụ thể: Khu làng chài lòng hồ thủy điện Sê San 4; Khu
di tích Chư Tan Kra, Vườn quốc gia Chư Mom Ray (thác 7 tầng, Khu cứu hộ
động vật, vườn lan); Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Cột mốc quốc giới 3 biên Việt
Nam - Lào - Campuchia, làng Văn hóa Đăk Răng; Ngục Đăk Glei; tham quan
Vườn sâm Ngọc Linh, khu di tích căn cứ Tỉnh ủy và một số cơ sở sản xuất sản
phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương.
- Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Sa Thầy, Ngọc
Hồi, Đăk Glei và Tu Mơ Rông; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray;
Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị
liên quan.
* Đoàn 2: Tổ chức khảo sát, giới thiệu, xây dựng tour, tuyến du lịch trên
địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022, tại thành phố Kon Tum - Đăk Hà - Đăk Tô Kon Rẫy - Kon Plông, cụ thể: Di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Bảo tàng tỉnh,
Nhà thờ Gỗ, Chùa Bác Ái, Chủng viện Kon Tum, Nhà rông Kon Kơ Lor, Cầu
treo Kon Kơ Lor; Di tích Điểm cao 601; Di tích chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh;
Làng Văn hóa du lịch Kon Brăp Du, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Epic Spa; Hồ
Đăk Ke, Thác Pa Sỹ, Chùa Khánh Lâm, Tượng Đức Mẹ Măng Đen, Làng văn
hóa du lịch Kon Pring, Ê ban Farm, Hồ Đam Ri và một số cơ sở sản xuất sản
phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương.
- Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh Kon Tum.
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- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các huyện
Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy và Kon Plông; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch
tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan.
4. Họp báo về Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”
- Thời gian: Từ 13h30” - 14h00” ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại Sảnh Bamboo, Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương.
- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trung tâm
thông tin xúc tiến du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh Kon Tum.
5. 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
- Thời gian: Từ 14h00” - 15h00” ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại Sảnh Bamboo, Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Các tập đoàn, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;
cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương.
- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
-Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh; Trung tâm hỗ trợ xúc tiến
đầu tư tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan.
6. Tổ chức khai mạc bay Khinh khí cầu chào đón khách du lịch đến
Kon Tum và kích cầu du lịch năm 2022(4)
- Thời gian: 15h00” - 16h00” ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại Khu hành chính tỉnh, phường Thống Nhất, thành phố Kon
Tum.
- Thành phần: Các đại biểu tham dự Diễn đàn, các doanh nghiệp, khách
du lịch và người dân hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch 2022.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các
thành phần liên quan.
7. Tổ chức tiệc chiêu đãi Chào mừng Diễn đàn
- Thời gian: 16h00” - 19h00”, ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại Sảnh Pơ Lang, Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.

(4)

Nguồn kinh phí xã hội hóa.
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- Thành phần: Đại biểu các Bộ, ngành Trung ương; các địa phương; lãnh
đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh Kon Tum; tập đoàn,
nhà đầu tư, doanh nghiệp; các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương
và các thành phần liên quan.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các
thành phần liên quan.
8. Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du
lịch đặc trưng của tỉnh
- Thời gian: Từ 08h00” ngày 22/4/2022 đến 16h00” ngày 24/4/2022.
- Địa điểm: Tại Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Các tổ chức, doanh nghiệp địa phương.
- Nội dung: Tổ chức thành 04 không gian trưng bày, cụ thể:
+ Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP của các huyện,
thành phố;
+ Không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh;
+ Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm Sâm Ngọc Linh và các
loại dược liệu;
+ Không gian trưng bày kết nối với các doanh nghiệp du lịch giới thiệu
các tour, tuyến điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Du
lịch tỉnh; Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa trên địa bàn tỉnh; Công ty
Cổ phần Sâm Ngọc Linh và các doanh nghiệp có liên quan; Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố.
9. Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và
đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Điểm cao
1015 và Điểm cao 1049 (có Kế hoạch riêng)(5)
- Tên gọi: Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 24/4/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Điểm cao 1015
và Điểm cao 1049 bổ sung vào di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng
Đăk Tô - Tân Cảnh.
- Quy mô: Cấp tỉnh.
- Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 19h30”, ngày 23/4/2022 tại Quảng
trường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
- Chỉ đạo tổ chức: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
(5)

Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương tại Văn bản số 2449-CV/VPTU ngày 17/3/2022.
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- Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân
dân huyện Đăk Tô, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
(Tùy theo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và thời tiết dự phòng
phương án tổ chức tại Hội trường huyện Đăk Tô)
10. Giải Dù lượn mở rộng huyện Sa Thầy (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: Từ ngày 22/4/2022 đến 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.
VI. CÁC HOẠT ĐỘNG SAU DIỄN ĐÀN
1. Tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các hoạt động quảng bá du lịch
và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022 (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: Từ ngày 24/4/2022 đến 26/4/2022 (Khai mạc Hội chợ lúc
17h00 ngày 24/4/2022).
- Địa điểm: Tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.
2. Tổ chức du lịch Caravan từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Kon Tum
(có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: Từ ngày 25/4/2022 đến 26/4/2022.
- Địa điểm: Trải nghiệm Vườn sâm tại xã Măng Ri, tham quan Khu Căn
cứ Tỉnh ủy Kon Tum, hồ Ba Khen - Long Tro và các điểm tham quan khác trên
địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông; Công ty Cổ
phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch
tỉnh.
3. Đăng cai tổ chức giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia cúp
Sâm Ngọc Linh Kon Tum năm 2022 (VTF MASTERS 500-1- SAM NGOC
LINH KON TUM CUP 2022) (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: Từ ngày 25/4/2022 đến 02/5/2022.
- Địa điểm: Tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum;
Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Tổng cục Du lịch,
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và các đơn vị chức năng của Bộ hỗ trợ tỉnh Kon
Tum tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và Triển vọng”, với các
nội dung cụ thể như sau:
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- Hỗ trợ xây dựng chương trình, kịch bản Diễn đàn; Thiết kế nhận diện,
thiết kế khu vực trưng bày. Chuẩn bị nội dung tham gia của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (gồm nội dung lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự và
cùng chủ trì hội nghị) và nội dung trình bày của Tổng cục Du lịch.
- 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”.
- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho Chương trình Diễn đàn (tại mục IV của Kế
hoạch này) 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).
2. Đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam
- Tham gia góp ý xây dựng chương trình, sự kiện của Diễn đàn.
- 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.
3. Các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Kon Tum
3.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Diễn đàn. Đồng thời theo dõi, tổng hợp các
hoạt động tại Kế hoạch để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam xây dựng
kịch bản, chương trình, lịch trình các hoạt động Diễn đàn. Chuẩn bị sân khấu,
âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết, phục vụ các hoạt động.
- Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần; tham mưu thành lập Ban Tổ chức,
danh sách khách mời, phát hành giấy mời và xác nhận đối với các đại biểu trong
tỉnh; bố trí cán bộ hướng dẫn các đoàn trong suốt thời gian tham gia Diễn đàn;
chịu trách nhiệm sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho khách mời, đại biểu về tham dự Diễn
đàn.
- Chuẩn bị các nội dung về phía Kon Tum bao gồm: nội dung phục vụ
Lãnh đạo tỉnh dự sự kiện; chuẩn bị các bài tham luận, clip trình bày giới thiệu du
lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng; phân công MC cho Diễn đàn và các
nội dung liên quan.
- 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.
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- 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”.
- Chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan.
3.2. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô: Là cơ quan thường trực Ban Tổ
chức Lễ kỷ niệm, chịu trách nhiệm tham mưu và làm đầu mối tổng hợp các hoạt
động tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 24/4/2022) và đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn
huyện.
3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 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.
3.4. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao 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.
3.5. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, đảm bảo phương tiện phục vụ đoàn
khảo sát tại các địa phương theo Kế hoạch.
3.6. Sở Công thương: 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.
3.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 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.
3.8. Sở Ngoại vụ: Phối hợp hỗ trợ công tác liên lạc và thông tin đến các tổ
chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
3.9. Công an tỉnh, Sở Y tế: Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo lực
lượng, an ninh, trật tự an toàn giao thông; công tác phòng, chống dịch COVID19, đảm bảo an toàn thực phẩm các hoạt động theo Kế hoạch.
3.10. Sở Thông tin và Truyền thông: 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 quảng bá về tỉnh Kon Tum và các hoạt động tại Diễn đàn
Du lịch năm 2022.
3.11. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 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.
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3.12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- 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.
- 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
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.
3.13. Công ty Điện lực Kon Tum: Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công
suất phục vụ các hoạt động diễn ra trong Diễn đàn; xây dựng phương án dự
phòng trong trường hợp xảy ra sự cố.
3.14. Các cơ quan, đơn vị khác liên quan: Phối hợp tổ chức thành công
các hoạt động tại Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm
2022.
3.15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
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 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.
VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho
chương trình Diễn đàn chính (tại mục IV) 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
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lịch, Tổng cục Du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và các thành phần liên
quan).
2. Kinh phí triển khai các nhiệm vụ tỉnh đăng cai: Căn cứ nhiệm vụ
được giao trong Kế hoạch này; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp
với các đơn vị, địa phương liên quan lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động
liên quan đến Diễn đàn trên tinh thần thực hiện tiết kiệm, hiệu quả; tổng hợp trình
Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét, bố trí kinh phí phù hợp với tình
hình thực tế tại địa phương.
Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao
phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả. Những khó khăn,
vướng mắc thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng (b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Tổng cục Du lịch (p/h);
- Viện Lịch sử Quân sự - Bộ Quốc phòng (p/h);
- Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch (p/h);
- Hiệp hội Du lịch Việt Nam (p/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đ/b);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Các Sở, ngành: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính;
Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Công
thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Thông tin
và Truyền thông; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh (t/h);
- Công ty Điện lực Kon Tum (t/h);
- Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (t/h);
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý Vườn quốc gia
Chư Mom Ray (t/h);
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh (p/h);
- Trung tâm TTXTDL tỉnh (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (t/h);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đình Cầu;
- Lưu VT, KGVX.THT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Ngọc
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CHƯƠNG TRÌNH
Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”
(Kèm theo Kế hoạch số 985 /KH-UBND ngày 08/4/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT

I
1
2
3
4
5

Chủ trì,
thực hiện
Ngày 24/4/2022, tại Sảnh Bamboo, Khách sạn Indochine,
thành phố Kon Tum
Phần khai mạc
07h30-08h00
Đón tiếp đại biểu
Ban Tổ chức
08h00-08h30
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Ban Tổ chức
Chiếu Clip về “Du lịch Kon Tum –
08h30-08h45
Ban Tổ chức
Tiềm năng và triển vọng”
Bộ trưởng Bộ Văn
08h45-08h55
Phát biểu khai mạc
hóa, Thể thao và Du
lịch
Thời gian

Nội dung

08h55-09h00

Phát biểu chào mừng

II

1

09h00-09h10

2

09h10-09h20

3

09h20-09h30

4

09h30-09h40

5

09h40-10h00

Chủ tịch UBND tỉnh
Kon Tum

Phần nội dung
Công bố Kế hoạch phát triển du lịch
khu vực Tam giác phát triển
Đại diện Tổng cục Du
Campuchia - Lào -Việt Nam giai
lịch
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm
2030
Báo cáo tiềm năng, hiện trạng và
Sở Văn hóa, Thể thao
định hướng phát triển du lịch
và Du lịch Kon Tum
tỉnh Kon Tum
(trình chiếu slide)
Định hướng phát triển du lịch Kon
Tum trong vùng du lịch Tây Nguyên
Lãnh đạo Tổng cục
liên kết với các tỉnh Duyên hải
Du lịch
Nam Trung bộ
Tiềm năng và triển vọng đầu tư
PGS.TS. Trần Đình
phát triển du lịch Kon Tum
Thiên
Giới thiệu, quảng bá tour du lịch năm
Đại diện đoàn khảo
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7

8

10h00-10h20

10h20-11h00

11h-11h20
III
1

11h20-11h40

2

11h40-12h00

2022 của Kon Tum qua thực tế
khảo sát
Nghỉ giải lao

sát

Trao đổi về những thuận lợi, thách
thức và triển vọng phát triển du lịch
Kon Tum

MC: Vũ Thế Bình
Tham gia: Tổng cục
Du lịch, Hiệp hội Du
lịch Việt Nam, Sở
Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Kon Tum,
doanh nghiệp, ý kiến
các địa phương tham
dự.

Công bố và chiếu clip về Logo và
slogan Du lịch tỉnh Kon Tum.

Lãnh đạo Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch

Ký kết hợp tác, bế mạc
Ký kết hợp tác
- Bế mạc
- Chụp ảnh lưu niệm

Các bên ký kết

Ban Tổ chức

