
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH PHÚ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-UBND                  Phú Yên, ngày       tháng  12 năm 2022 

 

  KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ Chào cờ đầu năm mới 2023 

và các hoạt động chào đón những khách du lịch đầu tiên 
đến Mũi Đại Lãnh (Mũi Điện) - Phú Yên năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh thực 

hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 
2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030; 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Chào cờ đầu năm mới 2023 và các 
hoạt động chào đón những khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh (Mũi Điện) - 

Phú Yên năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm tăng cường giới thiệu quảng bá điểm đến đặc trưng của Phú Yên - khu 

danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên 
dải đất liền Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế; góp phần bảo tồn và phát 

huy các giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch. 

- Nâng cao niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền 

biển đảo Việt Nam trong cán bộ, đảng viên, lực lượng đoàn viên thanh niên, chiến sỹ 
lực lượng vũ trang và trong nhân dân. 

- Tạo ấn tượng, cảm nhận tốt đẹp trong lòng du khách khi đến Phú Yên, thu 
hút ngày càng đông đảo khách du lịch đến với danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh 

nói riêng và Phú Yên nói chung, làm phong phú sản phẩm du lịch Phú Yên.  

- Việc tổ chức phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30’, ngày 01/01/2023 (Chủ nhật). 

2. Địa điểm: Mũi Đại Lãnh (Mũi Điện), xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. 

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND thị xã Đông Hòa. 

5. Thành phần tham dự: 

5.1. Về đại biểu Trung ương và các tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo: Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng. 

- Đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong 

liên kết phát triển du lịch: Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Kon 
Tum, Đắk Nông, thành phố Hồ Chí Minh. 
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5.2. Về đại biểu trong tỉnh 

- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban Đảng thuộc 
Tỉnh ủy, các ban thuộc HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh. 

 - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, 
thành phố. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đảng ủy, UBND và các đoàn thể của xã Hòa Tâm, xã Hòa Xuân Nam, 
phường Hòa Hiệp Nam; Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô, Đồn 

Biên phòng Hòa Hiệp Nam. 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, 
Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

- Lãnh đạo Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung Bộ và Trạm Hải 
Đăng Mũi Đại Lãnh. 

- Cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên; bà con ngư dân thị xã Đông Hòa (có 

số lượng cụ thể, bố trí thành đội hình dự Lễ). 

- Cán bộ, nhân viên các khách sạn, khu du lịch, các đơn vị kinh doanh lữ hành, 
hướng dẫn viên du lịch trong tỉnh. 

- Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. 

- Các đơn vị kinh doanh lữ hành ngoài tỉnh, hướng dẫn viên du lịch, khách du 
lịch đến tham quan danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh trong dịp năm mới 2023. 

6. Chương trình: 

- 8 giờ 30’ - 9 giờ 00’: Văn nghệ chào mừng năm mới 2023. 

- Nghi thức Chào cờ, hát Quốc ca. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu chào mừng. 

- Mời đại diện đại biểu Trung ương phát biểu (nếu có). 

- Lãnh đạo tặng quà lưu niệm và hoa chúc mừng 100 khách du lịch đầu tiên 
đến Mũi Đại Lãnh trong năm 2023. 

- Lãnh đạo Tỉnh thăm, tặng quà cán bộ đang làm việc tại Trạm Hải Đăng Mũi 
Đại Lãnh và Tổ quản lý danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh. 

III. KINH PHÍ  

 1. Sử dụng nguồn thu phí tham quan di tích (Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh) để chi 

cho các hoạt động Lễ và các khoản chi phí khác theo quy định. 

 2. Sử dụng kinh phí xúc tiến quảng bá du lịch bố trí dự toán năm 2023 để chi 

công tác truyền thông, quảng bá cho hoạt động Lễ.  

 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện và chịu trách nhiệm về nội 

dung, số lượng, định mức chi và thanh toán theo quy định. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Dự thảo maket Giấy mời trình UBND tỉnh ký và phát hành theo thành phần 
tham dự Lễ; làm đầu mối mời đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục 
Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các tỉnh, thành phố về dự lễ; làm đầu mối triển khai thực hiện kế hoạch này. 

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ  quốc, 

phướn tuyên truyền tại khu vực tổ chức Lễ, trên ngọn Hải Đăng, dọc đường từ cổng vào 
di tích đến địa điểm tổ chức Lễ; chuẩn bị bài phát biểu lãnh đạo UBND tỉnh; làm công 
tác tổ chức buổi Lễ; bố trí lực lượng sắp xếp lực lượng đội hình tham dự Lễ (có sơ đồ bố 

trí cụ thể các lực lượng); mời cơm thân mật đại biểu Trung ương và các tỉnh về dự Lễ. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trạm Hải Đăng làm công tác vệ 

sinh môi trường tại thắng cảnh Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh; chuẩn bị nước uống đại 
biểu; bố trí lực lượng phục vụ buổi Lễ, tặng quà và hoa; thuê thông dịch viên tiếng 
Anh (nếu lượng khách quốc tế đông).  

- Chỉ đạo đơn vị liên quan biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng năm 
mới 2023 (20 phút trước Lễ Chào cờ). 

- Phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh, các đơn vị lữ hành nắm danh sách 100 vị khách 

du lịch ngoài tỉnh đầu tiên nhận quà và hoa của lãnh đạo tỉnh; vận động các doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ Chào 

cờ đầu năm mới 2023; hỗ trợ quà lưu niệm tặng khách du lịch tham dự buổi Lễ. 

- Chuẩn bị quà lưu niệm, hoa để lãnh đạo tỉnh tặng cho 100 vị khách đầu tiên; 
hoa và quà để lãnh đạo tỉnh thăm, tặng Trạm Hải Đăng và Tổ quản lý thắng cảnh Bãi 

Môn - Mũi Đại Lãnh (chuẩn bị hoa trang trí, backdrop chào mừng tại Mũi Đại 
Lãnh); chuẩn bị 10 chùm bong bóng bay có gắn các dải lụa in dòng chữ “Chúc mừng 

năm mới 2023” và “Phú Yên - Điểm đến Hấp dẫn và Thân thiện”. 

- Thông báo các khách sạn, đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành trong và ngoài 
tỉnh và trên các phương tiên thông tin đại chúng về việc tham dự Lễ Chào cờ đầu 

năm mới 2023 và miễn thu phí tham quan tại thắng cảnh Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh 
trong ngày 01/01/2023; soạn thảo Thông cáo báo chí gửi Báo Phú Yên, Đài Phát 

thanh và Truyền hình Phú Yên, các cơ quan thông tin đại chúng, các cổng thông tin 
để tuyên truyền về hoạt động buổi Lễ. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền 

thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về hoạt động tổ chức Lễ Chào cờ.  

3. Sở Ngoại vụ: Làm đầu mối liên hệ mời và phục vụ đại biểu Bộ Ngoại giao 

về dự Lễ (nếu có). 

4. Tỉnh đoàn: Cử 100 đoàn viên thanh niên (mặc trang phục đoàn thanh niên) 
tham dự buổi Lễ (có mặt tại khu vực tổ chức lễ trước 8 giờ 00’); tổ chức các hoạt 

động tập thể, sinh hoạt cộng đồng giao lưu với khách du lịch phù hợp. 

5. Sở Y tế: Đảm bảo công tác y tế phục vụ tổ chức Lễ. 

6. Công an tỉnh: Có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, 
phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Lễ; hỗ trợ lực lượng sắp xếp khu vực đỗ  xe 

đại biểu dự Lễ tại bãi đậu xe của khu di tích, phía trên đường Quốc lộ 29; cử 20 cán 
bộ chiến sỹ mặc trang phục của ngành tham gia đội hình dự Lễ đúng thời gian. 
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7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Có phương án đảm bảo an ninh, an 
toàn tuyến biển khu vực tổ chức Lễ; cử 20 cán bộ chiến sỹ mặc trang phục của 

ngành tham gia đội hình dự Lễ đúng thời gian; làm đầu mối liên hệ mời và phục vụ 
đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về dự Lễ (nếu có). 

8. Lữ đoàn 682 Hải quân, Trung đoàn Không quân 910, Trung đoàn Trực 

thăng 915, Trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm Hải Quân, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh: Mỗi cơ quan cử 20 cán bộ chiến sỹ mặc trang phục của ngành tham gia đội 

hình dự Lễ đúng thời gian. 

9. UBND thị xã Đông Hòa 

- Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường xung quanh khu 
vực tổ chức Lễ; chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch trong công tác tổ chức Lễ;  

- Chỉ đạo UBND xã Hòa Tâm, UBND xã Hòa Xuân Nam, UBND phường 

Hòa Hiệp Nam phối hợp cùng các Đồn Biên phòng mời khoảng 20 - 30 bà con ngư 
dân tham dự Lễ đúng thời gian. 

10. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện: Hỗ trợ tuyên 

truyền về hoạt động Lễ Chào cờ liên tục trước, trong và sau khi tổ chức Lễ; hỗ trợ đăng 
thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp).  

11. Đề nghị Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Hội Doanh 

nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh:  

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động doanh nghiệp 

hỗ trợ quà lưu niệm tặng khách du lịch tham dự buổi Lễ. 

- Phối hợp các đơn vị kinh doanh khách sạn, lữ hành nắm danh sách 100 vị 

khách du lịch ngoài tỉnh nhận quà và hoa của Lãnh đạo tỉnh (có ưu tiên khách quốc 
tế); chủ động thông tin, vận động các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động phong 

phú hưởng ứng Lễ Chào cờ đầu năm mới 2023. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để chỉ đạo, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- CA tỉnh, BCHQS tỉnh, BĐBP tỉnh; 
- Lữ đoàn HQ 628, Trung đoàn KQ 910;  
Trung đoàn Trực thăng 915; TTAĐDTNHQ;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Hội DN tỉnh, HNDN tỉnh, Hội DNT tỉnh, HHDL tỉnh; 
- Báo PY, Đài PTTH tỉnh;  
- VP VTV8 tại PY, TTXVN tại Phú Yên;  
- Trạm Hải Đăng Mũi Đại Lãnh;  
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TH, HCQT, KGVX (Ta). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 

 Hồ Thị Nguyên Thảo 
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