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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi Homestay đẹp năm 2023 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện 

Bảo Yên về việc tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa 
Đô dịp nghỉ lễ 30/4/2023. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi Homesay đẹp năm 2023, với nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch du lịch cộng đồng 
của huyện Bảo Yên tại xã Nghĩa Đô, xã Tân Tiến, giúp kích cầu du lịch cộng 

đồng, góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc trên 
địa bàn các xã, đồng thời phản ánh cuộc sống sinh hoạt, trọng tâm là không gian 

du lịch cộng đồng của xã Nghĩa Đô. 

Duy trì và nâng cao chất lượng thương hiệu đạt giải thưởng cụm homestay 
ASEAN năm 2023 tại xã Nghĩa Đô; khuyến khích các homestay các địa phương 

khác trong huyện. Là dịp để các hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, tiếp tục xây 
dựng và nhân rộng mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức hội thi phải đảm bảo đúng nội dung, đúng quy định, đảm bảo sự 
thống nhất và thể hiện được bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn xã Nghĩa Đô, xã Tân Tiến trong chuỗi các sự kiến tổ chức tại xã Nghĩa Đô 
năm 2023. 

Việc chỉnh trang nhà cửa đảm bảo giữ gìn bản sắc, không làm biến đổi kiến 
trúc cảnh quan nhà sàn truyền thống. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC CUỘC THI 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

- Thời gian: 

+ Thời gian phát động và đăng ký: Bắt đầu từ ngày 15/3 - 20/3/2023 

+ Thời gian thực hiện chỉnh trang nhà cửa: 30 ngày, bắt đầu từ khi đăng kí 

tham gia đến hết ngày 20/4/2023. 

+ Thời gian đánh giá: Từ ngày 21/4 - 22/4/2023 

- Địa điểm tổ chức phát động: Dự kiến tại Nhà văn hóa Bản Mường Kem, 

xã Nghĩa Đô. 

- Thời gian tổ chức phát động: Dự kiến ngày 15/3/-20/3/2023 
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- Chương trình phát động cuộc thi 

+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu 

+ Phát biểu khai mạc cuộc thi 

+ Công bố Quyết định thành lập Ban Giám khảo 

+ Thông qua thể lệ, chí đánh giá chấm điểm 

+ Phát động cuộc thi và đăng ký, tặng cờ lưu niệm 

- Thành phần mời dự lễ phát động: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban 
Quản lý di tích và Phát triển du lịch; Ban Giám khảo cuộc thi; Đảng ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQVN xã Nghĩa Đô, xã Tân Tiến; các hộ Homestay xã Nghĩa 
Đô, Tân Tiến. 

2. Đối tượng, hình thức cuộc thi 

- Đối tượng dự thi: Tất cả các hộ kinh doanh dịch vụ Homesatay tại xã 
Nghĩa Đô, Tân Tiến. 

- Hình thức tổ chức: Sau khi đăng ký, mỗi hộ gia đình tự chỉnh trang, trang 
trí nhà cửa, khuân viên gia đình. Kết thúc thời gian phát động, BTC, Ban Giám 

khảo tổ chức đánh giá theo bộ tiêu chí. Kết quả Hội thi sẽ được Ban Tổ chức 
công bố, trao giải dự kiến vào ngày 29/4/2023. 

3. Đăng ký dự thi 

Các hộ Homestay trên địa bàn xã Nghĩa Đô, Tân Tiến gửi bản đăng ký về 
Ban Tổ chức (qua Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch huyện) tổng hợp vào 

ngày 20/3/2023 (Có mẫu đính kèm). 

4. Thành phần Ban giám khảo 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin - Trưởng ban 

- Lãnh đạo Ban Quản lý DT&PTDL - Phó Ban 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Thành viên 

- Lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện - Thành viên 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông - Thành viên 

- Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đô - Thành viên 

- Công chức Văn hóa xã hội hoặc Hội Phụ nữ xã Nghĩa Đô 

- Viên chức Ban Quản lý DT&PTDL - Thư ký Hội thi 

- Thành phần liên quan khác: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu. 

5. Kinh phí tổ chức, cơ cấu giải thưởng: 

- Kinh phí tổ chức: Từ nguồn thu của Ban Quản lý DT&PTDL huyện, 

nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

- Cơ cấu giải thưởng:  

+ 01 giải Nhất: 08 triệu đồng/giải; 

+ 01 giải Nhì: 04 triệu đồng/giải; 

+ 01 giải Ba: 02 triệu đồng/giải; 

+ Các giải Khuyến khích, giải chuyên đề: 1.000.000 đồng/giải. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, UBND xã Nghĩa Đô 

và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi. 

- Tham mưu cho Ban tổ chức thể lệ, tiêu chí chấm điểm và các nội dung 
khác liên quan đến cuộc thi. 

- Tổng hợp danh sách các hộ tham gia cuộc thi; cung cấp tư liệu, thông tin 
cơ bản với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu về những nội dung liên quan đến 

cuộc thi. 

- Tham mưu phát biểu cho Ban Tổ chức, quyết định trao giải, giấy chứng 
nhận; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và địa điểm đảm bảo phục vụ tốt cho 

cuộc thi. 

- Tổng hợp kết quả tổ chức cuộc thi gửi Phòng Văn hóa và Thông tin tổng 

hợp. 

- Tổng hợp và lập dự toán kinh phí cuộc thi gửi Phòng Tài chính - Kế 
hoạch thẩm định trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét quyết định. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin: Tham gia phối hợp với Ban Quản lý 
DT&PTDL tổ chức cuộc thi đảm bảo đúng quy định; hỗ trợ hướng dẫn về 

chuyên môn và tham gia Ban giám khảo cuộc thi. 

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban giám khảo và Tổ thư ký giúp việc 
Hội thi. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Hội Phụ nữ huyện: Tham gia thành viên 
Ban giám khảo đánh giá và chấm điểm cho các đội tham gia cuộc thi. 

4. UBND xã Nghĩa Đô, Tân Tiến: Triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi tới 

các hộ gia đình kinh doanh Homestay trên địa bàn xã tham gia cuộc thi. Bố trí 
địa điểm và các điều kiện cần thiết khác tổ chức phát động cuộc thi; mời các đại 

biểu, các hộ homestay dự lễ phát động cuộc thi. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi Homesay đẹp năm 2023; đề nghị các 

cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả./. 
 

Nơi nhận:     

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  
- Các CQ, ĐV trong KH; 
- Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô; 

- Đảng ủy, UBND xã Tân Tiến; 
- Hội Phụ nữ huyện; 

- Lưu: VT, Phòng VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Anh Dũng 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-15T14:29:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Anh Dũng<nadung-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-15T14:32:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-15T14:32:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-15T14:33:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




