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Số:            /KH-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 là chuỗi các hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch được tổ chức để kích cầu du lịch, tuyên truyền, quảng bá các 

giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Xứ Thanh đến du khách trong 

nước và quốc tế; giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, những đổi thay, 

chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động du lịch tại thành phố Sầm Sơn, với 

mục tiêu từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành "Thành phố của Lễ hội", khẳng 

định vị thế là thành phố du lịch biển trọng điểm của cả nước. 

 - Mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho 

phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh 

Hóa, cũng như cổ vũ, động viên tinh thần nhân dân thành phố Sầm Sơn hăng hái 

thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Sầm Sơn ngày càng 

văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách. 

2. Yêu cầu 

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 mang đậm bản sắc văn hóa, có 

tính nghệ thuật cao, độc đáo, ấn tượng; được tổ chức chuyên nghiệp, thiết thực, 

an toàn và hiệu quả, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2021  

1.1. Đơn vị chỉ đạo: UBND tỉnh Thanh Hóa. 

1.2. Đơn vị tổ chức thực hiện: UBND thành phố Sầm Sơn và Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Mặt trời. 

1.3. Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị liên quan. 

1.4. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 19h.30, ngày 24/4/2021 (Thứ 7).  

- Địa điểm thực hiện: Sân khấu Quảng trường biển, phường Trung Sơn, 

thành phố Sầm Sơn. 

 1.5. Nội dung Chương trình Khai mạc  
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Chương trình Khai mạc Lễ hội dự kiến được truyền hình trực tiếp trên 

kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình 

Thanh Hóa; gồm 02 phần: 

 a) Phần trước chương trình phát sóng trực tiếp 

Giới thiệu thông tin về sự kiện và giới thiệu các đại biểu tham dự Lễ hội 

(MC của Đài Truyền hình Việt Nam). 

b) Phần chương trình phát sóng trực tiếp  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (MC của Đài Truyền hình Việt Nam). 

- Phát biểu khai mạc (Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn). 

 - Chương trình nghệ thuật (Có kịch bản riêng). 

 - Chương trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp (15 phút). 

1.6. Thành phần đại biểu mời tham dự 

a) Đại biểu Trung ương (Do UBND tỉnh phát hành và gửi Giấy mời) 

- Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ; 

- Các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du 

lịch; các cục, vụ có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam; 

- Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các ban, bộ, ngành Trung ương là 

người Thanh Hoá; 

- Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các ban của Trung ương Đảng theo dõi 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

- Các đồng chí là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Thanh Hóa; 

 - Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam; 

- Cơ quan thông tấn báo chí Trung ương. 

b) Đại biểu các tỉnh, thành phố (Do UBND thành phố Sầm Sơn phát hành 

và gửi Giấy mời) 

UBND thành phố Sầm Sơn chủ động lên danh sách. 

c) Đại biểu trong tỉnh (Do UBND thành phố Sầm Sơn phát hành và gửi 

Giấy mời) 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh; các 

đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; 

 - Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; 

 - Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 

 - Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Sầm Sơn và các ngành, đơn vị, xã, 

phường của thành phố; 
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 - Các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh, các nhà tài trợ. 

d) Khách mời của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời - Sun Group (Do 

UBND thành phố Sầm Sơn phối hợp với Sun Group phát hành và gửi Giấy mời) 

Sun Group chủ động lên danh sách. 

2. Đăng cai Tổ chức Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2021 

2.1. Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2.2. Đơn vị phối hợp: UBND thành phố Sầm Sơn, các đơn vị liên quan. 

2.3. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 20 đến ngày 30/4/2021. 

 - Địa điểm tổ chức: Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch, thành phố Sầm Sơn.  

2.4. Nội dung các hoạt động: Tổ chức thi đấu cầu mây cấp quốc gia (Có 

Kế hoạch tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao và Kế hoạch phối hợp tổ chức 

của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa). 

3. Giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt hè Sầm Sơn  

3.1. Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 3.2. Đơn vị phối hợp: UBND thành phố Sầm Sơn, các đơn vị liên quan. 

 3.3. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian tổ chức:  Trong 02 ngày, từ ngày 23 đến 24/4/2021. 

 - Địa điểm thực hiện: Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch, thành phố Sầm Sơn. 

3.4. Nội dung các hoạt động: Tổ chức thi đấu các bộ môn bóng bàn, cầu 

lông, quần vợt (Có Kế hoạch riêng, do đơn vị chủ trì phê duyệt). 

4. Lễ hội thả diều 

4.1. Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn.  

4.2. Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Sầm Sơn. 

4.3. Đơn vị triển khai thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (đơn 

vị tài trợ chính) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4.4. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian tổ chức: Trong 02 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27/4/2021. 

- Địa điểm thực hiện: Khuôn viên bãi biển thành phố Sầm Sơn. 

4.5. Nội dung các hoạt động: Tổ chức lễ hội thả diều với chủ đề: Vũ điệu 

trên không (Có chương trình, kịch bản cụ thể do Đơn vị tổ chức sự kiện xây 

dựng, báo cáo  Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo 

thực hiện). 
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5. Diễu hành mô tô phân khối lớn 

5.1. Đơn vị chỉ đạo: Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn.  

5.2. Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Sầm Sơn. 

5.3. Đơn vị triển khai thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (đơn 

vị tài trợ chính) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

5.4. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian tổ chức: Ngày 29/4/2021. 

- Địa điểm thực hiện: Một số tuyến đường tại thành phố Sầm Sơn. 

5.5. Nội dung các hoạt động: Diễu hành và biểu diễn mô tô phân khối lớn 

(Có chương trình, kịch bản cụ thể do Đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng, báo cáo  

Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo thực hiện). 

6. Chương trình nghệ thuật Thứ 7 hàng tuần 

6.1. Đơn vị chỉ đạo: Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn. 

6.2. Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Sầm Sơn. 

6.3. Đơn vị triển khai thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (đơn 

vị tài trợ chính) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

6.4. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian thực hiện: Các ngày 30/4; ngày 01 và 02/5; các tối Thứ 7 hàng 

tuần trong các Tháng 5, 6, 7.  

- Địa điểm thực hiện: Sân khấu đường Hồ Xuân Hương, khu vực Quảng 

trương biển Sầm Sơn. 

6.5. Nội dung các hoạt động: Tổ chức biểu diễn các thể loại nhạc: EDM, 

Dân tộc, dân ca ... 

7. Lễ hội Carnival đường phố 

7.1. Đơn vị chỉ đạo: Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn. 

7.2. Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Sầm Sơn. 

7.3. Đơn vị triển khai thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (đơn 

vị tài trợ chính) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

7.4. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian thực hiện: Các ngày 05, 12, 19 và 26/6/2021.  

- Địa điểm thực hiện: Đường Hồ Xuân Hương; khu Quảng trường biển 

Sầm Sơn. 

7.5. Nội dung các hoạt động: Trình diễn nghệ thuật Carnival đường phố. 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Kinh phí tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 

năm 2021 được thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố Sầm 

Sơn, nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác; trong đó: 

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì: 

Sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ trong dự toán đầu năm của đơn vị; từ 

nguồn ngân sách thành phố và nguồn xã hội, huy động hợp pháp khác. 

2. Các nhiệm vụ do các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện: Trường hợp phát sinh kinh phí, các đơn vị lập dự toán, gửi Sở Tài chính 

tổng hợp và thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban tổ chức chương trình Khai 

mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 

a) Thành lập Ban Tổ chức chương trình Khai mạc Lễ hội  

1.1. Trưởng Ban Tổ chức: 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

1.2. Phó Trưởng ban Thường trực: Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn. 

1.3. Các Phó Trưởng ban: Mời đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

Giám đốc Công an tỉnh. 

1.4. Các thành viên Ban Tổ chức là đại diện lãnh đạo:  

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời - Sun Group. 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh;  

- Các sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Công ty Điện lực Thanh Hóa. 

- Các Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn;  

- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Sầm Sơn; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sầm Sơn; 

- Trưởng Công an thành phố Sầm Sơn.  

Giao các sở, ban, ngành, đơn vị nêu trên chủ động có văn bản cử đại diện 

lãnh đạo đơn vị tham gia làm thành viên Ban Tổ chức chương trình Khai mạc Lễ 

hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, gửi về UBND thành phố Sầm Sơn trước 

14h.00 chiều ngày 15/4/2021 để UBND thành phố Sầm Sơn tổng hợp, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban: (1) Nội dung, 

(2) Lễ tân – Hậu cần và (3) An ninh, trật tự trước 16h.00 chiều ngày 15/4/2021. 

Trường hợp cần thiết, UBND thành phố Sầm Sơn chủ động báo cáo, đề 

xuất Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung thành viên Ban Tổ chức để chỉ đạo thực hiện. 

b) Thành lập các Tiểu ban Tổ chức chương trình Khai mạc Lễ hội  
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1.1. Tiểu ban Nội dung 

- Trưởng Tiểu ban: Mời đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm 

Trưởng Tiểu ban; 

- Phó Trưởng Tiểu ban: Đại diện lãnh đạo 03 đơn vị: UBND thành phố 

Sầm Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời 

- Sun Group. 

- Thành viên Tiểu ban: Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. 

1.2. Tiểu ban Lễ tân – Hậu cần 

- Trưởng Tiểu ban: Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn; 

- Phó Trưởng Tiểu ban: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thành viên Tiểu ban: Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chỉ đạo trực tiếp 

hoạt động của Tiểu ban Lễ tân – Hậu cần. 

1.3. Tiểu ban An ninh, trật tự 

- Trưởng Tiểu ban: Mời đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; 

- Phó Trưởng Tiểu ban: Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn; 

- Thành viên Tiểu ban: Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. 

2. Phân công nhiệm vụ  

2.1. Mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo, định hướng nội dung và công tác tuyên truyền cho Lễ hội Du 

lịch biển Sầm Sơn năm 2021; chủ trì làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam, 

UBND thành phố Sầm Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Mặt trời, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa cùng các đơn vị 

liên quan để thống nhất nội dung, kịch bản, lời bình… chương trình Khai mạc 

Lễ hội; báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để thực hiện.  

- Thẩm định nội dung, duyệt thiết kế sân khấu, makét, băng zôn, pa nô, áp 

phích tuyên truyền… (nếu có) và bài phát biểu của lãnh đạo thành phố Sầm Sơn.  

2.2. UBND thành phố Sầm Sơn 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật 

chất và các điều kiện cần thiết để Lễ hội được tổ chức thành công. 

- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức và các tiểu 

ban tổ chức Lễ hội, dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ 

chức và xây dựng tiến độ chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; báo 

cáo UBND tỉnh trước 16h.00 chiều ngày 15/4/2021. Đồng thời, xây dựng 

Phương án lễ tân – hậu cần phục vụ chương trình khai mạc Lễ hội; báo cáo 

Trưởng Ban Tổ chức trước 14h.00 ngày 16/4/2021 để chuẩn bị họp triển khai 

nhiệm vụ. 
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- Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời xây dựng 

chương trình nghệ thuật, thiết kế makét sân khấu và thực hiện các bước trình 

duyệt theo quy định để triển khai thực hiện; chủ động công tác tổ chức thi công, 

lắp dựng kỳ đài, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, cơ sở vật chất…, đảm bảo an toàn 

tuyệt đối; chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ đại biểu tại buổi tổng 

duyệt và Khai mạc Lễ hội (có phương án dự phòng trong trường hợp trời mưa). 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan lên 

thiết kế giấy mời và các loại biển, thẻ...; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ký ban 

hành để gửi cho các đại biểu Trung ương; Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn 

ký ban hành để gửi cho các đại biểu còn lại. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có phương án cụ thể đón tiếp, 

bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu Trung ương.  

- Chủ trì tổ chức tiệc chiêu đãi các đại biểu do UBND thành phố Sầm Sơn 

mời vào chiều ngày 24/4/2021. 

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo lực lượng 

công an, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện lực... trên địa bàn thành phố đảm bảo 

công tác an ninh, an toàn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, 

nguồn điện lưới, điện dự phòng..., phục vụ tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn tại 

Lễ Khai mạc; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh vệ sinh, an toàn thực 

phẩm trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội. 

 - Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành phố và các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, thiết kế các 

cụm panô, treo băng-rôn, phướn, hồng kỳ tuyên truyền trực quan trên địa bàn 

thành phố trong những ngày diễn ra Lễ hội; trình xin ý kiến Ban Tuyên giáo tỉnh 

ủy trước khi thực hiện.  

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố 

nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng phục 

vụ tốt du khách trong trong suốt mùa du lịch, đặc biệt là thời gian cao điểm 

những ngày diễn ra các hoạt văn hóa, thể thao, du lịch của Lễ hội; thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về giá dịch vụ, thực hiện đúng các quy định về niêm yết giá và bán theo giá 

niêm yết; làm tốt công tác tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của khách du 

lịch để kịp thời giải quyết, hỗ trợ du khách. 

- Chủ động phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa và các địa phương 

lân cận để có phương án sẵn sàng đảm bảo đủ phòng lưu trú cho khách du lịch 

trong thời gian cao điểm diễn ra Lễ hội và thời điểm cuối tuần. 

2.3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Thẩm định nội dung chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch 

biển Sầm Sơn năm 2021 trước khi UBND thành phố Sầm Sơn báo cáo UBND 
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tỉnh; thực hiện phê duyệt nội dung, cấp phép biểu diễn và cấp phép, kiểm tra 

công tác tuyên truyền trực quan về Lễ hội. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan 

xây dựng các kế hoạch chi tiết để tổ chức thành công các giải thi đấu thể thao 

trong khuôn khổ chương trình Lễ hội. 

 2.4. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn: Thường xuyên cập nhật tiến 

độ triển khai công tác tổ chức Lễ hội, báo cáo Trưởng ban Tổ chức và Chủ tịch 

UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện và trình duyệt nội dung 

các maket, Giấy mời, các loại biển, thẻ...  

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp mời các đồng chí lãnh đạo 

Trung ương; là đầu mối gửi giấy mời và theo dõi công tác xác nhận thông tin đại 

biểu là khách mời các bộ, ngành, đơn vị Trung ương. 

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH tỉnh bố trí xe đưa đón các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh tham dự 

Khai mạc Lễ hội. 

2.5. Công an tỉnh 

Chủ động xây dựng và phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo 

Công an thành phố Sầm Sơn cùng các đơn vị liên quan thực hiện Phương án 

đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời 

gian tổ chức Lễ hội; bố trí xe dẫn đường và tổ chức phân luồng giao thông cho 

các loại xe trên các tuyến giao thông chính; đảm bảo an toàn tuyệt đối thời gian 

trước, trong và sau Lễ hội.  

2.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Xây dựng Phương án và chủ động thực hiện việc rà soát bom, mìn tại khu 

vực tổ chức Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021; hỗ trợ UBND 

thành phố Sầm Sơn và các đơn vị có liên quan thực hiện việc bắn pháo hoa nổ 

tầm thấp trong chương trình Lễ hội. 

2.7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

 - Xây dựng tin bài, phóng sự và ưu tiên thời lượng tuyên truyền trước, 

trong và sau Lễ hội trên kênh TTV; cử phóng viên tăng cường cập nhật, đưa tin 

kịp thời những hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội trong thời gian từ 

ngày 20/4 đến 30/4/2021. 

- Xây dựng các trang fanpage quảng bá, cung cấp thông tin về chương 

trình Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn trên các mạng xã hội, tập trung vào đối tượng 

khách du lịch là thanh niên, sinh viên. 

- Đấu mối với Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện truyền hình trực 

tiếp khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 trên kênh VTV1 và tiếp 

sóng, phát trên đài truyền hình của các địa phương trong nước. Chỉ đạo thực 
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hiện truyền hình trực tiếp Chương trình Khai mạc Lễ hội trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình Thanh Hoá. 

- Chủ động phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn và đơn vị tổ chức sự 

kiện để lựa chọn các hình ảnh, tư liệu về tỉnh Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, lồng 

ghép với các nội dung minh họa, trình chiếu tại chương trình Khai mạc Lễ hội. 

 2.8. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan đến công tác tổ chức Lễ hội; chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở 

thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm trước, trong và sau Lễ hội. 

- Vận động các đơn vị truyền thông tài trợ, đảm bảo thông xuốt đường 

tuyền trong thời gian tổ chức Lễ hội.  

2.9. Sở Y tế 

Có phương án đảm bảo về công tác phòng chống dịch bệnh và phương án 

bố trí lực lượng trực cấp cứu, chuyển thương; kiểm tra, giám sát thường xuyên 

vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

2.10. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh 

Đấu mối với các Trung tâm Xúc tiến du lịch của các tỉnh, thành phố trong 

nước, đặt biệt là các địa phương lân cận để đăng tải, quảng bá cho chương trình 

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021. 

2.11. Công ty Điện lực Thanh Hóa 

Đảm bảo nguồn điện phục vụ hoạt động trong suốt thời gian tổ chức Lễ 

hội; bố trí lực lượng cán bộ trực xử lý các sự cố về điện; có phương án bố trí 

máy phát điện dự phòng trong thời gian tổ chức Lễ hội. 

2.12. Sở Tài Chính 

Hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc lập dự toán kinh phí và thẩm 

định kinh phí (nếu có), trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

2.13. Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh 

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, ưu tiên thời lượng tuyên truyền 

trước, trong và sau Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2021; cử phóng viên cập nhật, 

đưa tin kịp thời về những hoạt động, sự kiện của Lễ hội.  

2.14. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh 

Bố trí cán bộ liên lạc, theo dõi thông tin đại biểu và tham gia công tác lễ 

tân – hậu cần theo yêu cầu của Ban Tổ chức Lễ hội; bố trí lãnh đạo tham gia đón 

tiếp các đại biểu Trung ương theo phân công cụ thể tại Phương án lễ tân – hậu 

cần (sẽ được gửi đến các đơn vị sau).   

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 

2021; yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương, chủ động 
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thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 

được tổ chức thành công tốt đẹp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị kịp thời phản ánh về UBND thành phố Sầm Sơn để tổng hợp, báo cáo 

Trưởng Ban Tổ chức và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành./. 

 

 Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan;  

- Lưu: VT, KTTC (VA). 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 
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