
 

 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 

 và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại Tuyên Quang  

  

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh 

đạo kháng chiến (02/4/1947 - 02/4/2022); Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 

22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc Năm 

du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại 

Tuyên Quang, với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang 

lãnh đạo kháng chiến (02/4/1947 - 02/4/2022), 47 năm ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(05/6/1911 - 05/6/2022).  

Hưởng ứng Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề “Du lịch an toàn - Trải 

nghiệm trọn vẹn” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thu hút khách du lịch đến 

Tuyên Quang với thông điệp “Tuyên Quang điểm đến an toàn - thân thiện - hấp 

dẫn”; phấn đấu đạt mục tiêu đón trên 2,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022. 

2. Yêu cầu 

Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, 

các ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân trong tỉnh, giúp 

ngành du lịch phục hồi sau dịch bệnh COVID-19; huy động được sự tham gia, 

hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa 

bàn tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn; nâng cao 

chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách.  

Tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội, môi trường du lịch, đồng thời đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng, 

chống dịch COVID  -19.  
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II. NỘI DUNG  

1. Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang với chủ đề “Du lịch Tuyên 

Quang - An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn” và Lễ hội khinh khí cầu quốc 

tế lần thứ I - năm 2022 tại Tuyên Quang 

- Thời gian: Từ 20 giờ, ngày 30 tháng 3 năm 2022.  

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. 

* Nội dung chương trình: 

- Từ 19h30' đến 20h00': Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu. 

- Từ 20h00' đến 20h15': Trình diễn ánh sáng khinh khí cầu.  

- Từ 20h15': 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (MC dẫn chương trình). 

+ Phát biểu khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu 
quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại Tuyên Quang (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh). 

+ Phát biểu hưởng ứng Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang (đại diện Lãnh đạo 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh). 

+ Chương trình nghệ thuật: 60 phút (có kịch bản riêng).  

- Thành phần đại biểu:  

+ Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch; các vụ thuộc Tổng cục Du lịch: Vụ 
Thị trường, Vụ Lữ hành; Hiệp hội Lữ hành Việt Nam; Hiệp Hội Du lịch Việt Nam;  

Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội;  

+ Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng 

Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố;  

+ Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần hàng không Vietjet; Công ty Cổ phần 

Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam -Vietravel; Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc 
tế Ballooning Media; Đoàn phi công, trợ lý, phục vụ điều khiển khinh khí cầu. 

+ Đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp, công ty du lịch: Tập đoàn 
Vingroup, tập đoàn Sungroup, tập đoàn Flamingo, Công ty Dịch vụ Lữ hành 

Saigontourist; Công ty Cổ phần Du lịch Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công 
ty Cổ phần Fiditour; Công ty TNHH Du lịch Lửa việt; Công ty SaiGon Star Travel. 

+ Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển du lịch; Lãnh đạo Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ du lịch và các công ty, đại lý lữ hành trên địa bàn tỉnh; 
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+ Lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí trung ương và địa phương.  

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

- Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương; Sở Y tế; Sở 
Ngoại vụ; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Báo Tuyên Quang, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến và 
Đầu tư tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Công ty TNHH Khinh khí 

cầu quốc tế Ballooning Media và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

2. Tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu  

2.1. Thời gian: 05 ngày, từ ngày 30/3/2022 đến ngày 03/4/2022. 

2.2. Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang), 

Quảng trường Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương), Sân vận động Nà Tông 

(xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình). Cụ thể: 

a) Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành: 

- Khai mạc hoạt động bay khinh khí cầu: Từ 06h45' đến 07h00' ngày 30/3/2022. 

- Tổ chức bay khinh khí cầu:  

+ Thời gian: Từ ngày 30/3 đến hết ngày 01/4/2022. 

+ Hình thức: Biểu diễn và phục vụ du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu, 

gồm 10 khinh khí cầu bay tự do (bay độ cao từ 200m đến 300m; bán kính bay xa 
từ 3km - 5km), 5 khinh khí cầu bay treo. 

- Tổ chức buổi giao lưu giữa các phi công điều khiển khinh khí cầu và các 
em học sinh trên địa bàn thành phố Tuyên Quang: 

+ Thời gian: Từ 15h00' đến 17h00', ngày 31/3/2022. 

+ Nội dung: Giao lưu, tìm hiểu, trải nghiệm về khinh khí cầu; tạo cơ hội để các 
em học sinh thực hành giao tiếp, nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh). 

+ Thành phần tham gia: Các phi công điều khiển khinh khí cầu là người nước 
ngoài, nói tiếng Anh và khoảng 50 em học sinh (từ lớp 5 đến lớp 12, trong đó có 

khoảng 10 em là người dân tộc thiểu số, mặc trang phục truyền thống) của các trường 
trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có thành tích học tập tốt môn tiếng Anh. 

b) Tại Quảng trường Tân Trào, huyện Sơn Dương:  

- Thời gian: Từ 15h00' ngày 01/4/2022  

- Hình thức: 02 khinh khí cầu bay treo, bay trình diễn 05 khinh khí cầu mini; trình 
diễn ánh sáng: 07 khinh khí cầu. 

c) Tại sân vận động Nà Tông, huyện Lâm Bình: 

- Thời gian: Từ chiều ngày 02/4 đến sáng ngày 03/4/2022, cụ thể 

- Hình thức: Bay treo, bay tự do (bay độ cao từ 200m đến 300m; bán kính 
bay xa khoảng 3km) và trình diễn ánh sáng 15 khinh khí cầu. 

(Có dự kiến lịch hoạt động khinh khí cầu chi tiết kèm theo) 
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2.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Công ty 

TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media.  

2.4. Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương; 

Sở Y tế; Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân 

thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân các huyện: Sơn Dương, Lâm Bình và 
các cơ quan liên quan.  

3. Tổ chức Hội nghị truyền thông và gặp gỡ đại diện các công ty du lịch, 
doanh nghiệp lữ hành  

3.1. Thời gian: Ngày 15 tháng 3 năm 2022. 

3.2. Địa điểm: Dự kiến tại Quận 1 hoặc quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh (có thông báo sau). 

3.3. Nội dung chương trình: 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; 

- Trình chiếu Video, Clip giới thiệu về du lịch Tuyên Quang và Lễ hội khinh 
khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại Tuyên Quang; 

- Thông tin nội dung, chương trình và các hoạt động hưởng ứng Lễ kỷ niệm 
75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo khách chiến (Lễ kỷ niệm, khai mạc 

năm du lịch Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại 
Tuyên Quang, tuần Văn hóa, du lịch Lâm Bình….); giới thiệu tiềm năng, thế mạnh 
về du lịch Tuyên Quang; 

- Phát biểu của lãnh đạo Công ty Cổ phần hàng không Vietjet; 

- Trao đổi, thảo luận, giải đáp các ý kiến của đại biểu dự Hội nghị; 

- Kết thúc Hội nghị .  

3.4. Thành phần đại biểu: Dự kiến khoảng 100 người, gồm: 

- Đại biểu tỉnh Tuyên Quang: 20 đại biểu.  

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin 
và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh, Hiệp 

hội Doanh nghiệp tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Đại biểu mời: 80 đại biểu, gồm: 

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Sở Du lịch; 
Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO thành phố  

Hồ Chí Minh: 04 đại biểu; 

+ Đại diện các cơ quan báo chí trung ương, tỉnh Tuyên Quang và Thành phố 
Hồ Chí Minh; đại diện các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ 

Chí Minh: 66 người (Có dự kiến danh sách kèm theo);  
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- Đại diện Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, Công ty TNHH khinh khí 
cầu quốc tế Ballooning Media: 10 người.  

3.5. Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ  

phần hàng không Vietjet; Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media.  

3.6. Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý các Khu du 

lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

4. Chương trình khảo sát và tọa đàm xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch tỉnh 
Tuyên Quang 

4.1. Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 01/4 đến ngày 03/4/2022. 

4.2. Địa điểm khảo sát: Các khu, điểm du lịch của tỉnh.  

4.3. Thành phần tham gia: Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Lãnh đạo Vụ Thị 

trường, Vụ Lữ hành của Tổng cục Du lịch; Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội; 

Hiệp hội Du lịch các tỉnh bạn; các tổ chức xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch; các 
doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành trong nước; cơ quan báo chí, truyền thông…;  

4.4. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh.  

4.5. Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các 

Khu du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên 
quan; các công ty, doanh nghiệp du lịch.   

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hoá và các nguồn hợp pháp khác. Các cơ 
quan, đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước ngày 

02/3/2022) để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức chương trình khai mạc; đôn đốc 
các đơn vị triển khai đảm bảo yêu cầu chất lượng, hiệu quả. 

- Lựa chọn, phối hợp với đơn vị sự kiện xây dựng kịch bản và tổ chức 

chương trình nghệ thuật (có mời MC, ca sĩ Trung ương) biểu diễn tại chương trình 
khai mạc (hoàn thành kịch bản, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Trước ngày 
15/3/2022; tổng duyệt chương trình: 16 giờ, ngày 29/3/2022); thiết kế ma két, 

trang trí khánh tiết sân khấu, đảm bảo âm thanh, ánh sáng phục vụ chương trình 
khai mạc (hoàn thành trước 16 giờ ngày 29/3/2022).  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lập danh sách đại biểu, 

thiết kế, phát hành giấy mời đại biểu; bố trí bàn, ghế cho các đại biểu khách mời và lực 
lượng huy động tham gia chương trình khai mạc (16 bàn có khăn trải bàn và 300 ghế 

có tựa bọc vải; 1.000 ghế inox tròn); lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, chức 
danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự chương trình khai mạc.  
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- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media, 
các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chuẩn bị tốt các nội 

dung, điều kiện để tổ chức hoạt động khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang lần thứ I - 
năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Lưu ý một số nội dung, cộng việc sau: 

+ Bố trí ăn, nghỉ cho người quản lý, phi công, trợ lý, phục vụ tổ chức và điều 

khiển bay khinh khí cầu. 

+ Tổ chức tiệc chào mừng Đoàn phi công điều khiển khinh khí cầu (dự kiến 

vào tối 29/3/2022). 

+ Dựng 01 nhà bạt để làm kho bảo quản khinh khí cầu: Diện tích 50m2 

(5mx10m). 

+ Hỗ trợ Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media dựng 01 

nhà bạt phục vụ khách nghỉ chờ bay khinh khí cầu: Diện tích 20m2  

4m x 5m. 

+ Xem xét phối hợp với lực lượng Công an hoặc thuê lực lượng vệ sĩ 

(khoảng 30 người) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong của Lễ hội khinh khí cầu 

(theo đề nghị của Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media). 

+ Liên hệ, chuẩn bị nhiên liệu phục vụ bay khinh khí cầu (Gas: 4.800 lít; 

xăng: 60 lít; khí bình 40 lít: 3 bình); 05 bình chữa cháy CO2. 

+ Bố trí xe ô tô (loại 24 chỗ ngồi) phục vụ đưa, đón đoàn quản lý, phi công, 

trợ lý và phục vụ điều khiển khinh khí cầu di chuyển từ thành phố Tuyên Quang đi 

xã Tân Trào huyện Sơn Dương và đi huyện Lâm Bình. 

+ Chuẩn bị thiết bị để phục vụ neo khinh khí cầu (thùng nhựa hoặc téc nước, 

thể tích 1000 lít hoặc thiết bị phù hợp khác) tại điểm xuất phát. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lên chương trình chi tiết, chuẩn 

bị đầy đủ các nội dung, điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị truyền thông và gặp gỡ 

các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh; lập danh 

sách Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự chương trình. 

- Rà soát hệ thống cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn để cung 

cấp thông tin cho du khách (cụ thể về địa chỉ, mức giá phòng). 

- Chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh khai mạc Năm du lịch tỉnh 

Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I - năm 2022. 

- Chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh chuẩn bị 02 tiết mục sôi động biểu diễn 

khai mạc hoạt động bay khinh khí cầu (sáng 30/3/2022). Tham mưu, lựa chọn người 

dẫn Chương trình của Đài truyền hình Việt Nam dẫn chương trình khai mạc Năm du 

lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I - năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi giao lưu giữa 

các phi công điều khiển khinh khí cầu với các em học sinh trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang đảm bảo an toàn, hiệu quả.  
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- Đôn đốc, tổng hợp dự toán kinh phí các hoạt động trong Chương trình khai mạc 

Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại 

Tuyên Quang của các cơ quan, đơn vị liên quan, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đại 

biểu mời; in, gửi giấy mời; ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, chức danh của 
đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự chương trình khai mạc.  

3. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức chương trình khai 
mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I -  

năm 2022, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thực hiện thanh, 
quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các sở, ngành, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

huy động nguồn xã hội hoá và nghiên cứu, đề xuất mời các đơn vị, doanh nghiệp tài 
trợ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang. 

5. Sở Y tế: Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị 
y tế, cơ số thuốc và các điều kiện cần thiết khác phục vụ trong thời gian tổ chức 
Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu 

quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại tỉnh; thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo an toàn cho khách du lịch.  

6. Sở Ngoại vụ 

- Phối hợp thực hiện các thủ tục bảo lãnh nhập cảnh cho đoàn phi công nước 
ngoài tham gia Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội 

khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại tỉnh theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh dịch các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Chương trình Khai mạc 
Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 

2022 tại tỉnh; bố trí mời phiên dịch (số lượng phù hợp) cho đoàn phi công trong 
thời gian tổ chức Chương trình (nếu có yêu cầu).  

7. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quảng bá, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động 

trong Chương trình Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu 
quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại tỉnh; về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Tuyên Quang.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các Khu du 
lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội 

dung tổ chức Hội nghị truyền thông và gặp gỡ các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ 
hành tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

8. Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch bố  
trí, hướng dẫn phân luồng xe; đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian diễn 



8 

ra chương trình khai mạc và lễ hội; bố trí xe hướng dẫn phục vụ di chuyển của phi 
công, trợ lý đi từ thành phố Tuyên Quang đi huyện Lâm Bình và từ thành phố 

Tuyên Quang đi huyện Sơn Dương (theo lịch trình). 

9. Sở Công thương: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở sang chiết gas trong 

tỉnh tạo điều kiện đảm bảo nguồn nhiên liệu và quá trình chiết nạp ga, xăng, khí 
phục vụ hoạt động bay khinh khí cầu theo yêu cầu. 

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chọn cử khoảng 50 em học sinh (từ lớp 5 đến 
lớp 12, trong đó có khoảng 10 em là người dân tộc thiểu số, mặc trang phục truyền 
thống) của các trường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có thành tích học tập 

tốt môn tiếng Anh và bố trí cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ quán lý các em 
học sinh tham gia buổi giao lưu với phi công điều khiển khinh khí cầu đảm bảo 

đúng thời gian, địa điểm quy định. 

11. Công an tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại Chương trình khai mạc 
Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 

2022 tại tỉnh và các hoạt động tại huyện Sơn Dương, huyện Lâm Bình. Có kế 
hoạch cụ thể bố trí, hướng dẫn phân luồng xe, đảm bảo không bị ùn tắc và tuyệt 

đối an toàn trên các tuyến đường tới địa điểm tổ chức các hoạt động. 

- Chỉ đạo bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn (khi cần thiết) và công tác 

phòng cháy, chữa cháy trong thời gian diễn ra các hoạt động trong kế hoạch này.  

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm soát về quy 

trình, thủ tục bay khinh khí cầu trên địa bàn tỉnh của Công ty TNHH Khinh khí cầu 
quốc tế Ballooning Media (khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép) bảo đảm an 

toàn, đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử 80 chiến sĩ có 

sức khoẻ tốt hỗ trợ phục vụ hoạt động bay khinh khí cầu theo đề nghị của Công ty 
TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media (tại tất cả các địa điểm tổ chức 

bay khinh khi cầu). 

13. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh 
tổ chức khảo sát và tọa đàm để giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm du lịch nổi bật 

của Tuyên Quang.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các nội dung tổ 

chức Hội nghị truyền thông và gặp gỡ các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại 
thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu, đề xuất lựa chọn quà tặng cho đại biểu tham dự 

tại Hội nghị; chuẩn bị các ấn phẩm, sản phẩm du lịch, một số sản phẩm đặc trưng 
của tỉnh, các tài liệu, hình ảnh, hiện vật, ấn phẩm, đồ lưu niệm, các chương trình, 
tour du lịch... để trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị. 
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- Thực hiện tư vấn, cung cấp thông tin cho khách du lịch về tuyến, điểm du 
lịch, dịch vụ du lịch khi có yêu cầu; xây dựng tour du lịch mới giới thiệu các điểm 

đến trong tỉnh để thu hút du khách.  

14. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh 

- Chủ trì, thực hiện các video, ấn phẩm…. về du lịch Tuyên Quang để quảng bá, 
truyền thông trên Hãng hàng không Vietjet; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố xây dựng video, clip, tờ gấp, ấn phẩm..., xây dựng tour du lịch mới, giới 
thiệu, quảng bá các điểm đến trong tỉnh để thu hút khách du lịch; thực hiện tư vấn, cung 
cấp thông tin cho khách du lịch về tuyến, điểm du lịch, dịch vụ du lịch khi có yêu cầu; 

xây dựng tour du lịch mới giới thiệu các điểm đến trong tỉnh để thu hút du khách;  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các nội dung tổ chức 

Hội nghị truyền thông và gặp gỡ các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành  tại Thành 
phố Hồ Chí Minh: Cung cấp các chương trình, tour du lịch... để giới thiệu  tại Hội nghị.  

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đón tiếp đoàn khảo sát, tọa đàm kết 
nối doanh nghiệp để giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm du lịch nổi bật trên địa bàn tỉnh.  

15. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về du lịch Tuyên Quang; thực hiện 

truyền hình trực tiếp về Chương trình khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ 
hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại Tuyên Quang trên sóng của Đài 

Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang; đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan báo 
chí Trung ương và các tỉnh bạn để quảng bá, đưa tin, hình ảnh các khu, điểm du 
lịch của tỉnh, các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng lợi thế của du lịch Tuyên Quang. 

- Làm việc và đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình một số tỉnh, thành phố 
trong cả nước thực hiện tiếp sóng trực tiếp chương trình Khai mạc năm du lịch tỉnh 

Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại tỉnh.  

-  Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư tỉnh, Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media xây dựng 
01 video clip (thời lượng khoảng 05 phút) giới thiệu văn hóa, con người, danh lam 

thắng cảnh, tiềm năng, thế mạnh về du lịch Tuyên Quang để trình chiếu tại Hội 
nghị truyền thông và gặp gỡ các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

16. Báo Tuyên Quang: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới 

thiệu về du lịch Tuyên Quang, các khu, điểm du lịch của tỉnh, các sản phẩm đặc 
trưng, tiềm năng lợi thế của du lịch Tuyên Quang trên Báo in, Báo Tuyên Quang 

điện tử; kịp thời đưa tin về các hoạt động chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ 
hội khinh khí cầu. Thực hiện truyền hình trực tiếp Chương trình khai mạc Năm du 
lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I năm 2022 tại Tuyên Quang trên Báo 

Tuyên Quang điện tử.  

17. Công ty Điện lực Tuyên Quang: Cung cấp nguồn điện ổn định, đảm 

bảo với công suất phù hợp để phục vụ Chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ 
hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I năm 2022 tại Tuyên Quang.  
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18. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Huy động cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự Chương trình khai mạc Năm du 

lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại 
Tuyên Quang; chỉnh trang khuôn viên trụ sở làm việc, lắp đặt hệ thống chiếu 

sáng, đèn led trang trí, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trụ sở trên các trục 
đường, tuyến phố chính, tạo hiệu ứng, cảnh quan hấp dẫn du khách.  

19. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 

- Vận động, khuyến khích các hội viên, các doanh nghiệp kinh doanh d ịch vụ 
nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phục vụ du khách; giới thiệu các sản phẩm du 

lịch của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh 
trên các phương tiện truyền thông và thông qua tổ chức các sự kiện du lịch của tỉnh; 

khai thác hiệu quả mạng xã hội trong quảng bá sản phẩm của đơn vị, doanh nghiệp. 

- Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung và phát biểu 

hưởng ứng Năm du lịch tại chương trình Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên 
Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại Tuyên Quang.  

20. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 

hưởng ứng chương trình du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 đảm bảo phù hợp, 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.  

- Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng chương 

trình du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, 

quảng bá, giới thiệu về điểm đến du lịch của địa phương. 

- Chỉ đạo rà soát lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có 

phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch đồng thời đảm bảo thực hiện các 

quy định, điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho du khách; yêu cầu các cơ sở  nhà 

hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí,... thuộc địa bàn quản lý cam kết nâng cao chất 

lượng phục vụ, không tăng giá các mặt hàng; đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể 

thao huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về Chương trình khai mạc năm du lịch 

tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại Tuyên Quang. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:  

+ Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh tổ chức tốt Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I năm 2022 tại Tuyên Quang.  

+ Tổ chức phần nghi lễ trong hoạt động Lễ hội Đền Hạ vào dịp lễ hội hàng 

năm (không tổ chức phần hội) và các hoạt động phù hợp với diễn biến, tình hình 

dịch COVID-19; tổ chức cho các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên trụ sở làm việc; vận động 

sửa chữa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng (đèn hắt, đèn led trang trí...) tại trụ sở 

cơ quan, đơn vị và trên các trục đường, tuyến phố chính tạo hiệu ứng, cảnh quan 

hấp dẫn du khách.  
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- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình:  

+ Tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Lâm Bình gắn với các 

hoạt động thể thao ngay sau chương trình khai mạc của tỉnh để tạo chuỗi hoạt 

động hưởng ứng chương trình năm du lịch của tỉnh.  

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH 

Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động bay khinh khí cầu tại huyện 

đảm bảo an toàn, hiệu quả: Bố trí chỗ ăn nghỉ, tổ chức tour du lịch trải nghiệm 

cho đoàn phi công và trợ lý của đoàn; tổ chức tiệc liên hoan tổng kết, chia tay 

Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media (bao gồm cả phi công, trợ 

lý và phục vụ) tối ngày 03/4/2022 đảm bảo an toàn, chu đáo.  

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch, Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media tổ chức hoạt động 

bay khinh khí cầu trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc năm du lịch tỉnh 

Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022 tại Tuyên 

Quang. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;                       
- Thường trực HĐND tỉnh;               (báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- UBMTTQ VN và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- CVP, PVP UBND tỉnh; 
- Các cơ quan, đơn vị (được giao  
nhiệm vụ trong kế hoạch);                (thực hiện)  
- UBND huyện, thành phố; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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LỊCH HOẠT ĐỘNG BAY KHINH KHÍ CẦU TẠI LẾ HỘI KHINH KHÍ CẦU QUỐC TẾ - TUYÊN QUANG NĂM 2022 

 

STT Thời gian Nội dung Địa điểm Đơn vị thực hiện 

Ngày 30/3/2022 

1  Từ 06h45' đến 07h00'  Khai mạc hoạt động bay khinh khí cầu. 

Quảng trường  

Nguyễn Tất Thành 

Sở VHTT&DL; Công ty 

TNHH Khinh khí cầu quốc tế 

BALLOONING MEDIA 

2 
- Từ 07h30' đến 9h30' 

- Từ 16h30' đến 18h00' 
Tổ chức bay khinh khí cầu (bay tự do và bay treo) 

3  Từ 20h00'  

Khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang và Lễ hội Khinh khí 

cầu quốc tế Lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang (từ 20h00' 

phút đến 20h15': trình diễn ánh sáng Khinh khí cầu; từ 

20h00': Chương trình khai mạc). 

Ngày 31/3/2022 

1 
- Từ 07h00' đến 9h30' 

- Từ 16h30' đến 18h00' 
Tổ chức bay khinh khí cầu (bay tự do và bay treo) 

Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành 

Sở VHTT&DL; Công ty 

TNHH Khinh khí cầu quốc tế 

BALLOONING MEDIA 

2 Từ 15h00' đến 17h00' 
Tổ chức buổi giao lưu giữa các phi công điều khiển khinh 

khí cầu với các em học sinh 

Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành 

Sở VHTT&DL; Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Công ty TNHH 

Khinh khí cầu quốc tế 

BALLOONING MEDIA 

Ngày 01/4/2022 

1 Từ 07h00' đến 09h30' Bay khinh khí cầu (bay tự do và bay treo (10 quả) 
Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành 

Sở VHTT&DL; Công ty 

TNHH Khinh khí cầu quốc tế 

BALLOONING MEDIA 
2 Từ 7h30' Di chuyển 05 khinh khí cầu sang Quảng trường Tân Trào  

3 Từ 16h00' đến 18h30' Bay khinh khí cầu (bay treo)  Quảng trường Tân Trào 



 

2 

 

2 

STT Thời gian Nội dung Địa điểm Đơn vị thực hiện 

4 Từ 19h30' đến 20h00' 

Trình diễn ánh sáng khinh khí cầu trước giờ diễn ra Lễ kỷ 

niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo 

kháng chiến 

Ngày 02/4/2022 

1 Từ 07h00' đến 09h00' 
Kiểm tra kỹ thuật, nạp gas khinh khí cầu, đóng gói thiết bị 

để di chuyển lên huyện Lâm Bình 

Quảng trường  

Nguyễn Tất Thành;  

Khách sạn Mường Thanh 

Sở VHTT&DL; Công ty 

TNHH Khinh khí cầu quốc tế 

BALLOONING MEDIA 

2 Từ 9h00' Di chuyển khinh khí cầu lên huyện Lâm Bình  

Sở VHTT&DL; UBND 

huyện Lâm Bình; Công ty 

TNHH Khinh khí cầu quốc tế 

BALLOONING MEDIA 

3 Từ 16h00' đến 18h00' Bay khinh khí cầu (bay treo: 5 quả) Sân vận động Nà Tông,  

xã Thượng Lâm,  

huyện Lâm Bình 4 Từ 19h30' đến 20h00' 
Trình diễn ánh sáng khinh khí cầu trước giờ diễn ra Lễ khai 

mạc Tuần văn hóa, du lịch Lâm Bình 

Ngày 03/4/2022 

1 Từ 07h30' đến 09h30' Bay khinh khí cầu (bay tự do 10 quả, bay treo 5 quả) 

Huyện Lâm Bình 

UBND huyện Lâm Bình; Sở 

VHTT&DL; Công ty TNHH 

Khinh khí cầu quốc tế 

BALLOONING MEDIA 

2 Từ 10h00' đến 16h30' 

Tổ chức cho Đoàn phi công, trợ lý và bộ phận phục vụ bay 

Khinh khí cầu tham quan, trải nghiệm lòng hồ, hang động, 

thác nước tại Khu du lịch Na Hang - Lâm Bình. 

3 Từ 18h00' 

Tổng kết Lễ hội Khinh khí cầu và tiệc liên hoan chia tay 

Đoàn phi công, trợ lý và bộ phận phục vụ bay Khinh khí 

cầu. 



 

3 

 

3 

STT Thời gian Nội dung Địa điểm Đơn vị thực hiện 

Ngày 04/4/2022 

1 Từ 07h00' 
Đoàn phi công, trợ lý và bộ phận phục vụ bay Khinh khí 

cầu rời Lâm Bình về khách sạn Mường Thanh 
Huyện Lâm Bình 

Sở VHTT&DL; UBND 

huyện Lâm Bình; Công ty 

TNHH Khinh khí cầu quốc tế 

BALLOONING MEDIA 

2 Từ 10h00' Các thành viên trong Đoàn lấy mẫu, Test Covid - 19 (PCR)  Mường Thanh Hotel  Sở Y tế 

Ngày 05/4/2022 

1 Từ 08h00' Đoàn trả phòng khách sạn rời Tuyên Quang Mường Thanh Hotel 

Công ty TNHH Khinh khí 

cầu quốc tế BALLOONING 

MEDIA 

 



STT Tên công ty Ghi chú

I CÔNG TY DU LỊCH: 19 công ty 

1 Vietravel

2 Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist

3 Công ty Cổ phần Fiditour

4 SaiGon Star Travel

5 Công ty Cổ phần Du lịch Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

6 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Benthanh Tourist)

7 Công ty TNHH Lữ hành Duyên Việt – Vietcharm Travel

8 Côngty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam

9 Công ty Cổ phần truyền thông Du lịch Việt

10 Công ty TNHH Du lịch Thế hệ trẻ

11 Công ty TNHH Du lịch Lửa việt

12 Công Ty TNHH Thương mại và Du lịch Kiwi

13 Viet Sun Travel

14 Công ty TNHH Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Củ Chi (SGCC Travel)

15 Công ty TNHH Du lịch Văn hóa Sài Gòn

16  Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vina Group

17 Chi nhánh Cty TNHH MTV DVLH Saigontourist tại Bình Dương

18  Công ty TNHH TMDV Du lịch Bảo Gia Trần

19 Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và Hội nghị quốc tế

II CƠ QUAN BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG: 44

1 VnExpress

2 Zing News

3 Thanh Niên

4 Tuổi Trẻ

5 Dân Trí

6 24h

7 Vietnam News

8 Lao Động

9 Sài Gòn Giải Phóng

10 Người Lao Động

11 Pháp luật TP.HCM

12 Tin Tức - TTX

13 Vietnammoi

14 Vietnamnet

DỰ KIẾN DANH SÁCH 

CÁC CÔNG TY DU LỊCH VÀ ĐƠN VỊ BÁO CHÍ 

MỜI DỰ HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



15 Sài Gòn Tiếp Thị

16 Xã Hội Thông Tin

17 Doanh Nhân Sài Gòn

18 Diễn Đàn Doanh Nghiệp

19 Doanh Nhân

20 Đầu Tư

21 Thời Báo Kinh Tế VN

22 Saigon Times

23 Thời Báo Ngân Hàng

24 Tạp Chí Du Lịch  

25 Du lịch Thành phố HCM

26 Du Lịch Việt Nam Online 

27 Vietnam Tourism

28 Thể Thao - Văn Hoá

29 VTV

30 Deelstreet Asia

31 KrAsia

32 Thông tấn xã 

33 Nhân dân

34 Tiền Phong

35 Pháp Luật Việt Nam

36 Sinh Viên Việt Nam

37 Người Tiêu Dùng

38 Giáo Dục Thời Đại

39 Văn Hóa

40 Nhịp Sống Kinh Tế

41 VTC News

42 VTV News

43 Báo Tuyên Quang

44 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

III
Đại diện Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, Công ty TNHH 

khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media: 10 đại biểu
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