
BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

 

Ngày 18/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 

1320/SVHTTDL-DL về việc xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị 

quyết số 06-NQ/TU ngày 17/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1 Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Tĩnh 

Hàng năm, Thông qua Hội nghị giao ban báo chí định kỳ, Sở Thông tin và 

Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện chỉ đạo, định 

hướng tuyên truyền giới thiệu, quảng bá du lịch Hà Tĩnh trên các cơ quan thông 

tấn báo chí. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo tuyên truyền về giới thiệu, quảng bá du lịch Hà Tĩnh, trong đó tập trung 

chỉ đạo tuyên truyền ở các nội dung: 

- Các cơ quan báo chí tăng cường các tin, bài trên các chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

phát triển du lịch, các khu du lịch, điểm tâm linh nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh đến 

khách du lịch trong và ngoài tỉnh. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các 

huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt 

động tuyên truyền du lịch tại đại phương phát trên hệ thống truyền thanh cấp 

huyện, cấp xã và Cổng, Trang thông tin điện tử cấp huyện, trên các trang mạng 

xã hội. 

- Kết quả đạt được cụ thể như sau: 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng các chuyên mục “Tạp chí 

Văn hóa Hà Tĩnh”, “Đất và người Hà Tĩnh”, “Non nước Hồng Lam”, “Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch”, “Văn hóa, Thể thao, Sự kiện và nhân vật” phát 01-02 

số/tháng, xây dựng 400 tin, phóng sự hàng năm.  

Báo Hà Tĩnh đã xây dựng chuyên mục “Du lịch”, hàng năm đăng tải trên 

300 tin, bài viết tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh.  

Bên cạnh đó, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát 

huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh trên trang 

Fanpage Facebook “Báo Hà Tĩnh điện tử”, “Truyền hình Hà Tĩnh” với nhiều bài 
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viết, video được đầu tư công phu, chất lượng cao thu hút hàng vạn lượt xem, 

like, bình luận, chia sẽ. 

Các cơ quan báo chí trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn tỉnh đã 

tích cực tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh với trên 250 

bài viết, phóng sự/năm. 

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã đã thực 

hiện hàng trăm bài viết, phóng sự tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương, 

đồng thời gửi phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

Từ năm 2018 đến nay, Sở đã phối hợp Đài Truyền hình VTV, Đài Truyền 

hình kỹ thuật số VTC thực hiện 15 phóng sự tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà 

Tĩnh đến với du khách trong và ngoài nước, trong đó chú trọng tuyên truyền các 

khu du lịch biển, du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh. 

Sở tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Trang Fanpage trên mạng xã hội 

facebook “Du lịch Biển Hà Tĩnh” với trên 7300 lượt like trang. Trung bình hàng 

năm đăng tải trên 200 tin, bài, video clip về du lịch Hà Tĩnh, thu hút hàng vạn 

lượt tiếp cận, hàng ngàn lượt like, chia sẽ, đạt lượng tiếp cận thông tin trên 2 

triệu người.. Xây dựng fanpage trên mạng xã hội facebook “Cổng Thông tin Hà 

Tĩnh” với hơn 24.000 lượt like, theo dõi trang. Trung bình hàng năm đăng tải 

250 tin, bài viết, video clip về các danh lam, thắng cảnh, các khu du lịch trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh thu hút hàng vạn lượt tiếp cận, chia sẽ. 

Sở đã biên soạn 10 chuyên đề phát thanh tuyên truyền, quảng bá về du 

lịch, đồng thời chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Truyền 

thông các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng các ẩn phẩm, bài tuyên 

truyền của địa phương và chỉ đạo các xã, phường thị trấn phát trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở. 

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 10 giấy phép xuất bản 

tài liệu không kinh doanh cho các đơn vị, địa phương phát hành 150.000 tờ rơi, 

tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch. 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, quảng bá đã góp phần thu hút khách 

du lịch đến với Hà Tĩnh. 

1.2 Về xây dựng phần mềm số hóa, dữ liệu số  

 UBND tỉnh đã có Văn bản số 5661/UBND-PC1 ngày 23/8/2019 đồng ý 

cho Viễn Thông Hà Tĩnh triển khai thí điểm phần mềm Giải pháp du lịch thông 

minh trên địa bàn Hà Tĩnh. 

 Đến nay, Viễn Thông Hà Tĩnh đã số hóa bản đồ địa danh du lịch, cập nhật 

các thông tin, dữ liệu về du lịch, xây dựng ứng dụng trên di động. Bước đầu phát 

huy hiệu quả tích cực, tạo thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước khi du 

lịch tại Hà Tĩnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền 

thông hoàn thiện hồ sơ thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Triển khai phần mềm 

giải pháp du lịch thông minh tỉnh Hà Tĩnh”. Đến nay, Hội đồng thẩm định giá 



của Nhà nước đang thực hiện thẩm định giá phần mềm để triển khai các bước 

tiếp theo. 

1.3 Về phủ sóng wifi miễn phí tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền thông đã có Tờ trình 69/TTr-STTTT ngày 

25/11/2019; Tờ trình số 23/TTr-STTTT ngày 25/6/2020 về việc đề nghị UBND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng “Dự án phủ sóng wifi miễn phí các 

khu du lịch, khu tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh”. Dự kiến sẽ triển khai phủ sóng 

wifi miễn phí tại các khu du lịch, điểm tâm linh: Thiên Cầm, Xuân Thành, Cửa 

Sót, Thạch Hải; Khu du lịch sinh thái Hải Thượng; các Khu du lịch tâm linh: 

Ngã Ba Đồng Lộc, Chùa Hương Tích, Đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị 

Bích Châu (Đền Bà Hải), Đền Quan Hoàng Mười (Đền Chợ củi); Khu lưu niệm 

Đại thi hào Nguyễn Du… Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa có ý kiến phê 

duyệt. 

Một số đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai lắp đặt wifi miễn 

phí từ nguồn kinh phí xã hội hóa như: Huyện Nghi Xuân triển khai tháng 

4/2018. 

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

1. Việc tuyên truyền phát triển du lịch chưa được bố trí kinh phí hàng năm 

nên công tác tuyên truyền còn hạn chế;  

2. Chưa triển khai được các giải pháp truyền thông số, phủ sóng wifi tại 

các khu du lịch…; 

3. Chưa có điều kiện kinh phí để tổ chức hợp tác truyền thông về phát 

triển du lịch với các cơ quan báo chí hàng đầu. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí tuyên truyền quảng bá du 

lịch hàng năm; bố trí kinh phí thực hiện tuyên truyền chuyên sâu trên các cơ 

quan báo chí trung ương và trên các trang mạng xã hội; 

2. Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương triển khai các dự án phủ sóng wifi 

tại các khu du lịch, điểm tâm linh trên địa bàn tỉnh. 

3. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên cung cấp thông 

tin, tài liệu định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông 

tin cơ sở. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm công tác tuyên 

truyền, bố trí nguồn lực nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền, 

quảng bá, phát triển du lịch địa phương. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tin bài tuyên 

truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

phát triển du lịch, trong đó chú trọng triển khai tuyên truyền về: Nghị quyết số 06-

NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh 



đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo; các khu du lịch, điểm tâm linh nổi tiếng, thu hút khách du lịch, các đặc sản 

của tỉnh Hà Tĩnh đến với du khách trong nước và quốc tế. 

2. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở. 

3. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá, phát triển du lịch./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB2. 

 

   

KT. GIÁM ĐỐC 
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Đậu Tùng Lâm 

 

 

 

 



               CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cƣờng  

sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

                          

Phụ lục 1. Kết quả triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền 

                                        

 

STT Nội dung yêu cầu Nội dung báo cáo 

I Kết quả tổ chức học tập, quán triệt  

1 Số lượng, lớp học tập, phổ biến, quán triệt Nghị 

quyết  

01 lớp 

2 Nội dung học tập, quán triệt (nêu rõ từng 

chuyên đề và các văn bản triển khai tại Hội 

nghị) 

Quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo 

3 Hình thức  

- Trực tuyến (số lớp, số người tham dự)  

- Trực tiếp (số lớp, số người tham dự) 

Trực tiếp, 30 người 

4 Thành phần tham dự  Cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông 

5 Kết quả phổ biến, quán triệt Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về về phát triển du lịch Hà Tĩnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

II Công tác tuyên truyền   

1 Truyền thông về thực hiện Nghị quyết (qua 

phương tiện thông tin đại chúng: trên đài truyền 

thanh cấp huyện và cơ sở, các bản tin, trang 

thông tin điện tử...) 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng các chuyên mục “Tạp chí Văn hóa Hà 

Tĩnh”, “Đất và người Hà Tĩnh”, “Non nước Hồng Lam”, “Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch”, “Văn hóa, Thể thao, Sự kiện và nhân vật” phát 01-02 số/tháng, xây dựng 400 

tin, phóng sự hàng năm.  

Báo Hà Tĩnh đã xây dựng chuyên mục “Du lịch”, hàng năm đăng tải trên 300 tin, bài 

viết tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh.  



Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Đài Truyền hình VTV, Đài Truyền hình kỹ 

thuật số VTC thực hiện 15 phóng sự tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh; biên 

soạn 10 chuyên đề phát thanh tuyên truyền, quảng bá về du lịch phát trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở. 

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện hàng 

trăm bài viết, phóng sự tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương, đồng thời gửi phát 

trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

 

                                   

Phụ lục 4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ giao có thời hạn và không thời hạn đến năm 2025 tại Kế hoạch số 

131/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

 

TT Tên hạng mục 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

 thực hiện  Kết quả thực hiện 

 đến 30/9/2021 

Nguyên nhân chƣa hoàn 

thành 

 

Thực hiện phủ sóng Internet 

Wifi miễn phí tại các khu, điểm 

du lịch trọng điểm trên địa bàn 

tỉnh  

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Sở Văn hóa 

Thể thao và 

Du lịch 

2018-2025 

Đã trình UBND tỉnh 

phê duyệt chủ 

trương (Tờ trình 

69/TTr-STTTT 

ngày 25/11/2019; 

Tờ trình số 

23/TTr-STTTT 

ngày 25/6/2020)  

 

 

Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh 

vẫn chưa phê duyệt 
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