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KẾ HOẠCH 
Triển khai Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi là một  

tuyên truyền viên về du lịch” năm 2022 

---------------------- 

 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai 

đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 462-KH/TĐTN-VP 

ngày 07/01/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát huy vai trò xung kích của tuổi 

trẻ Ninh Thuận trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuyên truyền, 

quảng bá về du lịch, văn hóa, lịch sử và con người Ninh Thuận, Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh 

thiếu nhi là một tuyên truyền viên về du lịch”, nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Khuyến khích tuổi trẻ tham gia tuyên truyền, quảng bá những nét đẹp, 

những giá trị văn hóa, lịch sử về đất nước, con người và của các di sản thiên 

nhiên, di sản văn hóa Ninh Thuận trên các phương tiện truyền thông, mạng xã 

hội. Ứng dụng chuyển đổi số quảng bá hình ảnh quê hương, con người Ninh 

Thuận đến khách du lịch trong nước và quốc tế. 

- Tuyên truyền, vận động ĐVTN, Nhân dân và du khách tham gia xây 

dựng nếp sống văn minh và ứng xử thân thiện, có văn hóa tại các khu, điểm du 

lịch và những nơi diễn ra các hoạt động du lịch. 

- Tổ chức các đội tình nguyện để tham gia đón, tiếp và giúp đỡ du khách 

trong nước và quốc tế; tham gia các hoạt động sự kiện du lịch trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận.  

- Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi là một tuyên truyền viên 

về du lịch” phải được triển khai đến các cơ sở Đoàn- Hội- Đội và tạo thành trào 

lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên 

hưởng ứng, làm theo. 

II. Đối tượng – thời gian thực hiện: 

1. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. 

2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 02/2022. 

III. Nội dung, hình thức: 

1. Nội dung thể hiện: 
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- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc, về 

đất nước con người Việt Nam, nét đẹp, con người tỉnh Ninh Thuận; những thành 

tựu của công cuộc đổi mới, phát triển của tỉnh nhà. Tổ chức cho thanh thiếu nhi 

thăm quan các điểm di du lịch trong tỉnh. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử 

văn hóa trong du lịch, khai thác hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du 

lịch nhân văn nhằm đảm bảo phát triển du lịch bền vững.  

- Tuyên truyền, vận động du khách và cộng đồng tham gia xây dựng nếp 

sống văn minh và ứng xử thân thiện, có văn hóa tại các khu, điểm du lịch và 

những nơi diễn ra các hoạt động du lịch. 

- Khuyến khích tuổi trẻ tham gia tuyên truyền, quảng bá những nét đẹp, 

những giá trị văn hóa, lịch sử về đất nước, con người và của các di sản thiên 

nhiên, di sản văn hóa Ninh Thuận (tại địa phương, đơn vị, nơi cư trú,…) trên các 

phương tiện truyền thông. 

- Tổ chức các đội tình nguyện để tham gia đón, tiếp và giúp đỡ du khách 

trong nước và quốc tế; Tham gia các hoạt động sự kiện du lịch trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Tạo những điểm “check in” du lịch: chụp ảnh lại những địa điểm đẹp, 

mới và giới thiệu sơ lược về địa điểm đó. 

2. Hình thức thể hiện: 

Các hình ảnh hoặc video được đăng tải trên mạng xã hội (Instagram, 

tiktok, facebook, zalo,…) và thể hiện mình có mặt tại điểm du lịch nào đó thông 

qua những bức ảnh đẹp, độc đáo. Bài viết nhận được like, bình luận tạo sự tương 

tác trong cộng đồng mạng. 

Thống nhất hệ thống hastag tuyên truyền trên mạng xã hội: 

#toiyeuNinhThuan, #thanhnienninhthuan, #canhdepninhthuan, 

#NinhthuandiemdencuaVietNamtrongtuonglai,… 

IV. Tổ chức thực hiện:  

1. Tỉnh Đoàn:  

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Mỗi đoàn 

viên thanh thiếu nhi là một tuyên truyền viên về du lịch” đến các huyện, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 - Phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan tổ chức các chương trình, 

hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển du 

lịch. 

- Thường xuyên cập nhật và tuyên truyền về các hoạt động du lịch trong 

tỉnh đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

- Giao cho Ban Xây dựng Tổ chức Đoàn – Hội Tỉnh Đoàn là đơn vị 

thường trực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra; tham mưu tổng kết, 

đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện kế hoạch. 

- Giao Ban Phong trào Thanh thiếu nhi có trách nhiệm kiểm tra tiến 
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độ thực hiện, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Đoàn- Đội trường học triển 

khai thực hiện phong trào theo nội dung Kế hoạch.  

- Giao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai đến Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố. 

2. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ sở Đoàn: 

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, xây dựng kế hoạch 

triển khai Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi là một tuyên truyền 

viên về du lịch” đến tất cả đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị 

mình. 

- Vận động mỗi ĐVTN vận động ít nhất 05 người tham gia thực hiện 

Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi là một tuyên truyền viên về du 

lịch”. 

- Tăng cường số lượng, chất lượng các bài viết, phóng sự ảnh hoạt động 

của cơ sở, đơn vị; hàng tuần, tháng tổng hợp hình ảnh, đường link tin bài của 

ĐVTN đơn vị mình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua Ban Xây dựng tổ 

chức Đoàn – Hội (Email: xaydungdoannninhthuan@gamil.com). 

- Tiến hành tổng kết đánh giá hiệu quả việc thực hiện Cuộc vận động ở 

các cấp qua đó tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình. Đồng 

thời giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các đơn vị 

thực hiện tốt phong trào trong toàn Đoàn. 

- Báo cáo số lượng ĐVTN tham gia thực hiện Cuộc vận động về Tỉnh 

Đoàn qua Ban Xây dựng – Tổ chức Đoàn – Hội trước ngày 30/10/2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên thanh 

thiếu nhi là một tuyên truyền viên về du lịch” năm 2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TWĐ;          

- TT Tỉnh ủy;                                   (b/cáo) 

- Ban TG, Ban DV Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; 

- Các phòng, Ban đơn vị trực thuộc TĐ; 

- Lưu VT, Ban XDTCĐH, đăng Web. (Thìn) 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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