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KẾ HOẠCH  

Truyền thông Chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao 

tỉnh Khánh Hòa năm 2021 

 

 

Thực hiện Thông báo số 86/TB-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh 

về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Chương trình 

văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông 

xây dựng Kế hoạch truyền thông Chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể 

thao tỉnh Khánh Hòa năm 2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, nghệ thuật, thể thao gắn với du lịch của tỉnh năm 2021, đặc biệt là việc 

truyền thông, quảng bá các chuỗi hoạt động trong Chương trình tại 03 thời điểm: 

30/4 và 1/5, các hoạt động hè 2021, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, tạo sự 

lan tỏa về chuỗi các sự kiện, hoạt động trong Chương trình. 

- Truyền thông toàn diện, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 

thực tế địa phương; tập trung truyền thông theo các chủ đề của Chương trình; 

phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác 

tuyên truyền. 

II. NHIỆM VỤ  

1. Tổ chức họp báo về Chương trình  

- Nội dung: Cung cấp các thông tin có liên quan về Chương trình đến 

phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.  

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021. 

- Kinh phí thực hiện: 52.600.000 đồng. 

2. Tổ chức Cuộc thi “Check in Nha Trang - Khánh Hòa” 

- Nội dung: Tổ chức cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang – Khánh Hòa” 

dành cho mọi người dân trong và ngoài tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.  

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2021. 
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- Kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng.  

3. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất và phát 

sóng Chương trình “Nha Trang biển gọi” 

- Nội dung: Thực hiện sản xuất và phát sóng Chương trình “Nha Trang 

biển gọi” trên Kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

- Kinh phí thực hiện: 600.000.000 đồng. 

4. Phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Truyền thông Phương 

Đông tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình “S Việt Nam” 

- Nội dung: Thực hiện sản xuất và phát sóng chuỗi phóng sự truyền hình 

thực tế quảng bá về văn hóa và du lịch trong chương trình “S Việt Nam” trên 

Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

- Kinh phí thực hiện: 70.000.000 đồng. 

5. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền, quảng 

bá về Chương trình  

- Nội dung: Xây dựng các chuyên mục, tăng cường tin, bài, phóng sự 

tuyên truyền về Chương trình trên Báo Thanh niên, Đài Tiếng nói Việt Nam.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

- Kinh phí thực hiện: 432.000.000 đồng. 

6. Truyền thông, quảng bá về Chương trình trên Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh, trang Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh trên mạng xã hội 

Facebook  

- Nội dung: Cập nhật tin, bài, hình ảnh về Chương trình trên chuyên trang 

“Dành cho du khách” của Cổng Thông tin điện tử, trang Fanpage Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh trên mạng xã hội Facebook. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

7. Truyền thông, quảng bá về Chương trình trên các màn hình điện 

tử tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh 

- Nội dung: Đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh phối hợp đăng 

hình ảnh các địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa, thông tin về 

Chương trình trên màn hình điện tử tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh. 
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- Đơn vị thực hiện: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

8. Truyền thông, quảng bá về Chương trình trên trang thông tin điện 

tử, trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook do cơ quan, đơn vị, địa 

phương thiết lập 

- Nội dung: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng thông tin về 

Chương trình trên trang thông tin điện tử, trang Fanpage trên mạng xã hội 

Facebook do cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập; tăng cường đăng hình ảnh, 

bài viết giới thiệu, quảng bá các địa điểm du lịch, ẩm thực... nổi tiếng của địa 

phương.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí không thực hiện tự chủ cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông 

năm 2021. Trong trường hợp không cân đối được kinh phí triển khai các nhiệm 

vụ tại Mục II Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao chủ trì tại Mục II Kế hoạch; lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ chủ trì theo quy định; theo dõi và tổng hợp kết quả thực 

hiện Kế hoạch này. 

2. Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao chủ trì tại Mục II Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng 

Thông tin – Báo chí – Xuất bản qua email: bcxb.stttt@khanhhoa.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 

- Như Mục IV (VBĐT để thực hiện); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Sở VHTT (VBĐT); 

- Sở Du lịch (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 
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