
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Chương trình tổ chức  

Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

 

Căn cứ Công văn số 8609/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý 

về nguyên tắc tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại một số địa phương; 

 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Chánh Văn phòng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Năm Du lịch 

quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 với chủ đề “Du lịch Di sản”. 

     

Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch 

quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 phối hợp các Bộ, Ngành, Uỷ ban 

Nhân dân các tỉnh/thành trong khu vực Duyên hải Bắc Trung Bộ và các đơn vị liên 

quan xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình Năm Du lịch quốc gia Duyên hải 

Bắc Trung Bộ - Huế 2012. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng 

Tổng cục Du lịch, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các thành viên Ban Chỉ 

đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 và 

các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo); 

- Như Điều 4;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, UBND các tỉnh/thành liên quan;    

- Lưu: VT, TCDL  

 BỘ TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Hoàng Tuấn Anh 

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H 
  

Số: 2933/QĐ-BVHTTDL 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Hà Nội, ngày  09  tháng  9  năm 2011 



BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

BAN CHỈ ĐẠO NĂM DLQG 2012 

 
                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 

 (Ban hành  theo Quyết định số: 2933 /QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9  năm 2011 của  

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. Mục đích 

Năm Du lịch quốc gia 2012 Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 (gọi tắt là 

Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012) là chuỗi các hoạt động được tổ chức 

xuyên suốt trong cả năm, nhằm quảng bá điểm đến cho du lịch quốc gia với mục 

đích thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa. Việc tổ chức Năm Du 

lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012 nhằm khẳng định thế mạnh của du lịch Việt Nam, 

đặc biệt là văn hóa, di sản vốn được xem là tài nguyên du lịch có giá trị đặc biệt để 

hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 

nguồn khách du lịch, phấn đấu đến năm 2015 cả nước thu hút 7 - 8 triệu lượt khách 

quốc tế. 

II. Yêu cầu 

Tập trung xây dựng một số sản phẩm du lịch có thương hiệu quốc gia và quốc 

tế thông qua Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012. Trong đó ưu tiên tập trung 

phát triển các sản phẩm du lịch di sản, tăng cường kết nối tuyến các kinh đô cổ Việt 

Nam, liên kết các tỉnh trong khu vực Trung Bộ, kết nối các điểm đến trong nước và 

khu vực có lượng khách quốc tế lớn. Sản phẩm du lịch phải vừa độc đáo, đặc sắc, 

vừa có chất lượng cao, trên cơ sở khai thác tốt nhất các thế mạnh nổi trội của các địa 

phương cả nước. 

Phát huy lợi thế đặc biệt của các địa phương trong việc kết nối du lịch với các 

quốc gia láng giềng trong khu vực, thông qua các cửa ngõ cạnh tranh; cùng với các 

quốc gia liên quan rà soát, đánh giá và tiếp tục triển khai những cam kết song 

phương, đa phương về du lịch, đồng thời hiện thực hóa một số ý tưởng, nhận định, 

kết luận trong các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc gặp gỡ… mà các bên đã có 

dịp tham gia, đề xuất, đặc biệt là hợp tác quốc tế trong việc xây dựng sản phẩm du 

lịch liên quốc gia trên hành lang kinh tế Đông Tây. 

B. QUY MÔ TỔ CHỨC 

1. Tên gọi: “Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012” 

2. Chủ đề: Du lịch Di sản 

 - Tên Tiếng Anh: Heritage Tourism 

3. Thời gian tổ chức: các hoạt động diễn ra nhiều thời điểm trong năm 2012, 

trong đó tập trung cao điểm vào đầu năm các tháng 1 và 2, tháng 4 (lễ hội đầu xuân, 

sự kiện Festival Huế 2012), tháng 6, 7 (mùa du lịch Hè) và những tháng cuối năm 

(kết thúc Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012). 

4. Địa điểm tổ chức: Các hoạt động được tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế và các tỉnh/thành, trong đó tập trung các tỉnh/thành: Hà Nội, thành phố Hồ Chí 

Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh 

Hóa. 

 



C. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

I. CÁC HOẠT ĐỘNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỈ 

ĐẠO HOẶC PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TỔ CHỨC  

1. Duyên dáng Việt Nam năm 2012.  

- Thời gian: 24 - 25 tháng 3 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố Huế; 

- Cơ quan chủ trì: Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên; 

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch; Cục Nghệ thuật Biểu diễn; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch TT.Huế. 

       2. Giải Việt dã Báo Tiền Phong. 
- Thời gian: 25 tháng 3 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố Huế; 

- Cơ quan chủ trì: Báo Tiền Phong; 

- Cơ quan phối hợp: Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng cục Thể dục Thể thao, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. 

 3. Chương trình Doanh nhân Việt Nam với văn hóa, di sản dân tộc lần thứ 

I 

        - Thời gian: 06 - 08 tháng 4 năm 2012; 

        - Địa điểm: thành phố Huế; 

        - Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh TT. Huế; 

        - Cơ quan chủ trì: Công ty Cổ phần và Đầu tư Truyền thông Kinh Đô, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; 

        - Cơ quan thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Đất Việt, Công ty Cổ 

phần Truyền thông quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế. 

4. Liên hoan ẩm thực miền Trung 

- Thời gian: 30 tháng 4 – 01 tháng 5 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố Huế; 

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch; 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, Hiệp 

hội Du lịch TT.Huế, Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Trung Bộ. 

5. Chương trình Sao Mai Điểm hẹn 2012 

- Thời gian: tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố Huế; 

- Cơ quan chủ trì: Đài Truyền hình Việt Nam; UBND tỉnh Thiên Thiên Huế; 

- Cơ quan thực hiện: Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam; Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế; 

Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế. 

6. Liên hoan nhạc cụ Truyền thống các dân tộc Việt Nam 

- Thời gian: tháng 5 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố Huế; 

   - Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

   - Cơ quan thực hiện: Cục Nghệ thuật Biểu diễn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thừa Thiên Huế; Học viện Âm nhạc Huế; 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

7. Giải quốc tế cờ vua Đông Nam Á 

- Thời gian: tháng 6 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố Huế; 

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục Thể thao; 



- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Cờ vua Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thừa Thiên Huế. 

8. Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc   
 - Thời gian: tháng 7 năm 2012; 

 - Địa điểm: thành phố Huế; 

 - Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

   - Cơ quan thực hiện: Cục Nghệ thuật Biểu diễn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thừa Thiên Huế; 

   - Cơ quan phối hợp: Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam. 

9. Giải vật võ cổ truyền toàn quốc 

- Thời gian: 20-27 tháng 8 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố Huế; 

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục Thể thao; 

Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Võ Cổ truyền; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh/thành. 

10. Giải quần vợt quốc tế U18 

- Thời gian: tháng 9 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố  Huế;  

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thể dục Thể thao; 

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Quần vợt Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch các tỉnh/thành. 

11. Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ II tại Việt Nam 
 - Thời gian: 12 - 16 tháng 12 năm 2012; 

 - Địa điểm: thành phố Huế; 

 - Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cơ quan thực hiện: Hiệp hội Interkultur Đức; Cục Nghệ thuật Biểu diễn; Nhà 

hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế; Học 

viện Âm nhạc Huế; 

- Cơ quan phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC  

1. Chương trình khởi động Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Huyền Trân; Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

- Thời gian: 30 tháng 01 năm 2012 – 6 tháng 2 năm 2012 (ngày 8- 15 tháng 1 

Âm lịch, năm 2012); 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế; Công 

ty Cổ phần Truyền thông Kinh đô. 

- Cơ quan phối hợp: Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan;  

Nội dung một số hoạt động chính: Lễ hội Đền Huyền Trân; tổ chức không 

gian ẩm thực Huế và các hoạt động lễ hội, nghệ thuật âm nhạc truyền thống trên một 

số tuyến đường chính tại Thành phố Huế.  

 2. Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2012 (tối ngày 

7/4/2012) 

- Địa điểm: Quảng trường Ngọ Môn Thành phố Huế; 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan; 



- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Festival Huế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thừa Thiên Huế; Trung tâm Festival - Huế.  

Đối với Chương trình Festival Huế 2012, sẽ có kịch bản và kế hoạch chi tiết 

riêng. 

Nội dung kết hợp tổ chức các hoạt động trong Festival Huế 2012 gồm: 

- Kỷ niệm 325 năm sự kiện chúa Nguyễn Phúc Thái dời phủ chính từ Kim Long 

về Phú Xuân và 210 năm vua Gia Long chọn Huế làm kinh đô (BTC Festival Huế); 

- Hội thảo “Tiềm năng và hướng phát triển du lịch Bắc Trung Bộ” (Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Sử học tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Du lịch chịu 

trách nhiệm tổ chức); 

- Hội nghị toàn thể Liên đoàn các thành phố lịch sử (LHC) (UBND thành phố 

Huế chịu trách nhiệm tổ chức); 

- Lễ hội “Chợ quê ngày hội” (UBND thị xã Hương Thuỷ chịu trách nhiệm tổ 

chức); 

- Lễ hội “Hương xưa Làng cổ Phước Tích” (UBND huyện Phong Điền chịu 

trách nhiệm tổ chức). 

         3. Lễ hội Phật Đản và Lễ hội hoa đăng Huế 2012 
- Thời gian: từ ngày 04-06 tháng 5 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố Huế; 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch;  

- Cơ quan thực hiện: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, 

UBND thành phố Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. 

        4. Chương trình khám phá biển và đầm phá Thừa Thiên Huế  

 (Là chuỗi các hoạt động gồm: Lễ hội về biển và đầm phá; hoạt động xúc tiến 

về du lịch biển; chào hàng các sản phẩm, tour tuyến mới về biển Huế…).  

 4.1 Tên chương trình: Festival biển 2012 với chủ đề: “Về với biển Huế” 
 - Địa điểm: Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; 

 - Thời gian: 30 tháng 4 – 01 tháng 5 năm 2012;  

 - Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, UBND 

huyện Phú Vang, 

 + Cơ quan phối hợp: Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế; UBND thành phố Huế 

và các huyện.  

 4.2 Tên chương trình:  Lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới" 

 + Thời gian: trong tháng 5/2012;  

 + Cơ quan thực hiện: UBND huyện Phú Lộc;  

 + Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, Hiệp 

hội Du lịch Thừa Thiên Huế;  

 + Địa điểm: Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. 

 4.3 Tên chương trình: Lễ hội Sóng nước Tam Giang 

 + Thời gian: tháng 5/2012;  

 + Cơ quan thực hiện: UBND huyện Quảng Điền;  

 + Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, Hiệp 

hội Du lịch Thừa Thiên Huế;  

 + Địa điểm: huyện Quảng Điền. 

        5. Lễ hội Điện Huệ Nam 

- Thời gian: tháng 8 năm 2012 (tháng 7 âm lịch); 

- Địa điểm: thành phố Huế; huyện Hương Trà; thị xã Hương Thủy; 



- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế và các 

đơn vị liên quan. 

        6. Chương trình khai thác sản phẩm du lịch trong mưa 

- Thời gian: tháng 10 năm 2012; 

- Địa điểm: thành phố Huế; 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, Liên 

hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững Việt Nam (STDe); 

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan. 

 *Các hoạt động bổ trợ 

 + Dịch vụ vui chơi giải trí, thưởng thức các giá trị nghệ thuật của mưa Huế như: 

nhạc nước, múa rối nước, nghe thơ, vẽ tranh, chụp ảnh… 

 + Dịch vụ hàng hoá lưu niệm mang chủ đề mưa Huế 

 + Dịch vụ ẩm thực mang chủ đề mưa Huế 

 + Dịch vụ vận chuyển du lịch (tham quan) trong mưa 

        7. Chương trình phát triển sản phẩm du lịch  

 - Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 - Cơ quan chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế; 

 - Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 

 * Xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch theo định hướng sau: 

 - Xây dựng các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh cao và khác biệt của 

tỉnh Thừa Thiên Huế: Tập trung khảo sát, nghiên cứu, khai thác các tài nguyên du 

lịch mới phục vụ cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc thù của địa 

phương, tập trung vào các dòng sản phẩm như: Xây dựng các sản phẩm du lịch văn 

hóa, tâm linh; các sản phẩm du lịch làng nghề dựa trên các làng nghề sản xuất sản 

phẩm thủ công truyền thống; phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển và đầm phá; du lịch 

gắn với nghệ thuật ẩm thực; thúc đẩy phát triển loại hình du lịch MICE; du lịch kết 

hợp mua sắm... 

 - Xây dựng và triển khai các đề án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản 

phẩm du lịch mang tính liên vùng liên quốc gia của các tỉnh Duyên hải Bắc Trung 

Bộ: Tập trung phát triển du lịch biển với các dòng sản phẩm đặc thù, chất lượng cao, 

có khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế giới như du lịch nghỉ dưỡng biển, tham 

quan thắng cảnh biển; hình thành các dòng sản phẩm du lịch thể thao và sinh thái 

biển; đặt biệt chú ý đến các loại hình sản phẩm du lịch di sản văn hóa, thế giới, du 

lịch hang động đặc thù của vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ (các Sở sẽ thống nhất kế 

hoạch liên kết riêng). 

        8. Chương trình xúc tiến quảng bá  

 - Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 - Cơ quan chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế; 

 - Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch. 

 * Xây dựng kế hoạch triển khai công tác xúc tiến quảng bá cho Năm Du lịch 

quốc gia DHBTB - Huế 2012, tập trung vào các hình thức sau: 

- Thực hiện công tác xúc tiến quảng bá thông qua các phương tiện truyền thông 

báo chí, truyền hình trong nước và ngoài nước; 

- Xuất bản các ấn phẩm, vật phẩm; 

- Cổ động trực quan; 



- Quảng bá thông qua mạng Internet; 

- Xúc tiến quảng bá thông qua hình thức hội chợ, triển lãm. 

        9. Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012; Bàn giao cờ luân 

lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 cho TP. Hải Phòng 

- Thời gian: tháng 12 năm 2012. Tổ chức nhân sự kiện kỷ niệm Quang Trung 

lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân - Huế; 

- Địa điểm: tại khu Công viên tượng đài Quang Trung - thành phố Huế; 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thiên Thiên Huế; 

- Đơn vị phối hợp: Tổng Cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 

tỉnh/thành, UBND thành phố Huế. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CÁC TỈNH/THÀNH TỔ CHỨC (theo thời gian 

các tháng trong năm) 

Tháng 4 /2012 

-  Lễ hội Cố Đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình chủ trì)  

- Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế (thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức vào ngày 

30 tháng 4 – 01 tháng 5 năm 2012) 

- Lễ hội Quảng Trị - Ký ức Tháng Tư, kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị 

(tỉnh Quảng Trị chủ trì tổ chức vào ngày 30 tháng 4 – 01 tháng 5 năm 2012) 

 - Lễ đón nhận danh hiệu Di sản thế giới của Thành nhà Hồ (tỉnh Thanh Hoá 

chủ trì) 

Tháng 5/2012 

- Lễ hội Làng Sen Nghệ An (tỉnh Nghệ An chủ trì) 

Tháng 6/2012 

- Tháng Du lịch khám phá hang động Việt Nam - Quảng Bình 2012 (tỉnh Quảng 

Bình chủ trì ) 

Tháng 7/2012 

   - Lễ hội Bài ca Đồng Lộc anh hùng - tỉnh Hà Tĩnh chủ trì tổ chức vào ngày 24 

tháng 7 năm 2012; 

- Lễ hội Văn hóa, Du lịch Nhịp cầu xuyên Á lần III - kết hợp tổ chức Hội thảo 

Du lịch quốc tế hành lang Đông - Tây; Kỷ niệm 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo 

vệ Thành Cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị chủ trì tổ chức vào ngày 26-28 tháng 7 năm 

2012) 

Tháng 9/2012 

- Lễ hội Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa chủ trì)  - Tháng 8/2012 (AL) 

- Lễ hội Đêm phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam chủ trì)- Tháng 8/2012 (AL) 

Tháng 11/2012 

 - Các hoạt động kỷ niệm 247 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-

2012) - tổ chức vào ngày 22/11/2012 (tỉnh Hà Tĩnh chủ trì) 

 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ 

1. Khách mời cấp Bộ trưởng của nước ngoài: Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và 

các nước Đông Nam Á. 

2. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa 

Thiên Huế thực hiện các thủ tục mời và đón tiếp Bộ trưởng phụ trách du lịch các 

nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và các nước Đông Nam Á sang Việt Nam vào dịp khai 

mạc Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012. 



3. Giao Cục Hợp tác Quốc tế thảo luận với Bộ Ngoại giao để đưa vào một số 

hoạt động nhân kỷ niệm các năm chẵn quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và 

quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. 

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ (thông qua Tổng cục Du lịch, Tổng 

cục Thể dục Thể thao và các Cục, Vụ liên quan) từ các nguồn kinh phí xúc tiến, 

quảng bá, chương trình hành động quốc gia về du lịch, sự nghiệp văn hoá, thể dục 

thể thao để thực hiện một số sự kiện như: công tác xúc tiến quảng bá, tổ chức phát 

triển sản phẩm du lịch, các chương trình liên hoan nghệ thuật, các hoạt động thể dục 

thể thao… do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du  lịch chủ trì diễn ra trong Năm Du lịch 

quốc gia DHBTB - Huế 2012. 

2. Ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo để tổ chức thực hiện các sự 

kiện, công tác xúc tiến quảng bá, các hoạt động của tỉnh… diễn ra trong Năm Du 

lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012. 

3. Nguồn kinh phí xã hội hóa: Huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là từ 

các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế tham gia sự kiện Năm Du lịch quốc 

gia DHBTB - Huế 2012, phục vụ quảng bá tuyên truyền, xây dựng sản phẩm du lịch, 

đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ. 

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012:  

 Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012 được thành lập theo 

Quyết định số: 2286/QĐ-BVHTTDL, ngày 25 tháng 7 năm 2011; Cơ quan thường 

trực của Ban Chỉ đạo là Tổng cục Du lịch.  

2. Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Huế 2012: 
Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012 được thành lập theo 

Quyết định số 2287/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2011; Cơ quan thường 

trực của Ban Tổ chức là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.  

3. Các Tiểu Ban 
- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế -Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành 

lập 4 tiểu ban chuyên môn và Tổ giúp việc BTC theo Quyết định số 1505, 1506, 

1507, 1508, 1509/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011, gồm: 

+ Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia DHBTB - 

Huế 2012; 

+ Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường; 

+ Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá; 

+ Tiểu ban Tài chính - Vận động tài trợ; 

+ Thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012 tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

F. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Tổng cục Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo: chịu trách 

nhiệm chỉ đạo về công tác chuyên môn, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thừa Thiên Huế và các tỉnh liên kết, các tỉnh trong khu vực xây dựng kế hoạch chi 

tiết triển khai Chương trình Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012; làm đầu mối 

liên hệ với các cơ quan Trung ương và các tỉnh/thành; thực hiện các nhiệm vụ khác 

do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo giao. 

2. Các đơn vị có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì tổ 

chức và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động theo lĩnh vực 

mình quản lý; phối hợp với Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 



các tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 

2012; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức các hoạt 

động đã được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và Ban Chỉ đạo giao.  

3. Tỉnh Thừa Thiên Huế: 

- UBND tỉnh: chủ trì thực hiện các hoạt động do tỉnh tổ chức; tập trung chỉ đạo 

chuẩn bị tốt Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012, các chương 

trình quan trọng và Festival Huế 2012; phối hợp với các cơ quan Trung ương, các 

tỉnh/thành tổ chức các nội dung, kế hoạch đã được Ban chỉ đạo thông qua trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế: Cơ quan thường trực 

Ban Tổ chức; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, chủ trì hoặc phối hợp với 

Sở, Ban, Ngành, UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà các 

huyện và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các sự kiện, hoạt 

động do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức; chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Tổ 

chức; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức điều hành thực hiện 

Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia DHBTB - Huế 2012 và Festival 2012. 

4. Các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; các tỉnh/thành trong cả nước: UBND 

tỉnh/thành thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 

DHBTB - Huế 2012; ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện tại địa 

phương mình và tham gia các hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: chủ trì tổ chức các hoạt động trong 

Chương trình này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí trình cơ quan 

cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền và thông báo cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo (Tổng cục Du lịch) và Thường trực Ban Tổ chức (Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thừa Thiên Huế) trong tháng 10/2011 để bố trí nguồn ngân sách năm 2011 và 

đưa vào kế hoạch ngân sách năm 2012. 

6. Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Huế 2012: có trách nhiệm ban hành 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần thay đổi, bổ sung, 

Thường trực Ban Tổ chức có trách nhiệm báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo xem 

xét quyết định hoặc báo cáo trong các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức./. 

             
  Nơi nhận:  

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Lãnh đạo Bộ VHTTDL; 

- Các Bộ: CA, QP, NG, GTVT, CT, KHĐT, TC, 

TTTT, NNPTNT;  

- UBND các tỉnh/thành liên quan; 

- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2012; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan; 

- Sở VHTTDL các tỉnh/thành; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí;  

- Lưu: VT, TCDL (100b). 
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