
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 7/12/2017 của BCH Đảng bộ 

Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch 
  

 

 

Thực hiện kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 7/12/2017 của BCH Đảng bộ 

Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch, UBND huyện Cẩm 

Xuyên ban hành kế hoạch thực hiện nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Quán triệt cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 

06NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. 

Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành các nội dung để tập 

trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 

06NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh đề ra trên địa bàn huyện. 

 Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp các 

ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đối với phát triển du lịch 

Hà Tĩnh nói chung và du lịch huyện Cẩm Xuyên nói riêng đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo. 

Xác định vai trò của hoạt động du lịch trong nền kinh tế của huyện; Huy 

động nhiều nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện và khu 

vực để phát triển dịch vụ du lịch - thương mại huyện Cẩm Xuyên với hệ thống 

cơ sở hạ tầng đồng bộ, đa dạng các loại hình sản phẩm mang đặc trưng của 

huyện, thu hút nhiều du khách, tạo nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế. 

 Phát triển dịch vụ du lịch - thương mại đi đôi với bảo vệ cảnh quan, môi 

trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của 

quê hương; ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2. Yêu cầu: 

Các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ nội 

dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch gắn liền với việc 

kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, đồng thời bổ sung các biện pháp, giải pháp 

trong quá trình tổ chức thực hiện.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 2130 /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Cẩm Xuyên, ngày  04   tháng 9  năm 2019 



1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch: 

 Thường xuyên tuyên truyền trong cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các 

ngành và toàn xã hội nhằm thay đổi nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước; 

tuyên truyền sâu rộng quan điểm mới của Đảng về bản chất ngành du lịch là 

ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao mang nội 

dung văn hóa sâu sắc, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, 

chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng; vị trí vai trò động lực của ngành du 

lịch thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác để tập trung đầu tư phát 

triển bền vững. 

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện liên quan đến phát triển du lịch như: Nghị 

quyết số 08/NQ/TƯ ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị; Luật Du lịch năm 2017; 

Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể  phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm 

nhìn đến năm 2030; các quy định của pháp luật có liên quan; Quyết định số 

4215/QĐ-BVHTTDL ngày 09/11/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103 của Chính phủ; Chương trình 

hành động số 540-CTr/TU ngày 20/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 

328/KH-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính 

phủ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. 

 Đổi mới và đa dạng hóa tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hà Tĩnh nói 

chung và du lịch Cẩm Xuyên nói riêng thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và phát triển du lịch; quảng 

bá hình ảnh con người Hà Tĩnh. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về các điểm du lịch tâm linh, truyền 

thống văn hóa, nghĩa tình, mến khách của con người Hà Tĩnh nói chung và con 

người Cẩm Xuyên nói riêng để thu hút du khách trong và ngoài huyện, nâng cao 

nhận thức về hoạt động du lịch trong cộng đồng, xã hội để giao tiếp, ứng xử, văn 

minh, lịch sự, đúng pháp luật; tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát 

triển du lịch.  

 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch và triển khai các dự án phát triển du lịch: 

 Tài nguyên du lịch huyện Cẩm Xuyên tương đối phong phú, đa dạng song 

chưa được đầu tư trọng điểm tạo nên các tour tuyến phù hợp, do đó cần có sự 

quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch đầu tư xây dựng các dự án phát triển 

du lịch. Căn cứ vào thế mạnh sẵn có, cần tập trung đầu tư xây dựng 2 loại hình 

du lịch chính là: Du lịch Sinh thái -Nghỉ dưỡng và Du lịch Biển. 



Rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trên cơ sở 

đó xây dựng quy hoạch mạng lưới phát triển du lịch của địa phương để làm căn 

cứ phân định quỹ đất dành cho phát triển du lịch, từ đó xây dựng các đề án, dự 

án, các công trình phục vụ cho phát triển du lịch. 

Sớm triển khai dự án khu du lịch Bắc Thiên Cầm, Khu du lịch sinh thái Kẻ Gỗ. 

Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn 

thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. 

3. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch:  

Trong giai đoạn 2019 - 2025, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu du 

lịch quốc gia Thiên Cầm, khu du lịch sinh thái Kẻ Gỗ, đầu tư xây dựng các nhà 

hàng, khách sạn tại thị trấn Thiên Cầm và thị trấn Cẩm Xuyên để đáp ứng nhu 

cầu tham quan, nghỉ dưỡng của khách du lịch. 

Đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông đến các khu, điểm định hướng khai 

thác phát triển du lịch (như đường đến Kẻ Gỗ, Thiên Cầm, di tích...) 

 Đầu tư xây dựng tuyến đường phù hợp với các tour tuyến du lịch để hình 

thành tour du lịch sinh thái, du lịch nông thôn mới tạo điều kiện thúc đẩy ngành 

du lịch huyện nhà phát triển. 

4. Quy hoạch các điểm du lịch, tour du lịch: 

- Các điểm du lịch: 

+ Hệ thống khách sạn, nhà hàng và trạm dừng chân tại thị Thị trấn Thiên 

Cầm, thị trấn Cẩm Xuyên; 

+ Khu du lịch sinh thái Kẻ Gỗ, trong đó khu hạ tầng phục vụ cho du lịch 

quy mô 150 ha; 

+ Khu du lịch sinh thái Sông Rác; 

+ Khu du lịch sinh thái Hồ Thượng Tuy; 

+ Điểm du lịch tour tuyến nông thôn mới; 

+ Các điểm du lịch tìm hiểm về lịch sử văn hóa như: Khu mộ và di tích 

lịch sử  Hà Huy Tập; 

+ Các điểm du lịch về tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục, tập quán sản 

xuất của người dân địa phương, thăm quan vườn mẫu, thưởng thức sản phẩm 

nông sản chủ lực của địa phương. 

- Tour du lịch: Phối hợp, liên kết với các trung tâm du lịch trong và ngoài 

tỉnh, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện và các điểm du lịch như 

Thiên Cầm, Kẻ Gỗ, các di tích lịch sử, khu dân cư mẫu, vườn mẫu để hình thành 

các tour du lịch tham quan trải nghiệm nông thôn mới. 

5. Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa:  

Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác sưu tầm, khôi phục, bảo vệ và phát 

huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống , các giá trị di tích lịch sử văn hóa, các 

lễ hội, nghi thức truyền thống  địa trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng việc khôi 

phục các giá trị văn hóa đậm bản sắc của người Hà Tĩnh như dân ca Ví, Dặm và các 

lễ hội như đua thuyền, đi cà kheo...., nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ 



nhu cầu tìm hiểu đời sống văn hóa tâm linh, thưởng thức giá trị tinh thần cho du 

khách.  

6. Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù:  

 Bảo tồn và đầu tư phát triển các ngành nghề truyền thống, các sản vật địa 

phương để hình thành các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng của huyện 

phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách như: Sản phẩm chế biến hải sản, mực, 

nước mắn, hải sản khô, các sản phẩm OCOOP, các loại trái cây,... 

 Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để khai thác 

trong các tour du lịch như: các làn điệu dân ca ví, dặm lời cổ và lời mới, các lễ hội 

truyền thống, các môn thể thao, trò chơi dân gian của dân bản địa ... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

Là đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu UBND 

huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch; tổ chức triển khai kế 

hoạch phát triển du lịch của huyện. Căn cứ Kế hoạch phát triển du lịch của 

huyện, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch, đề án chi tiết về phát triển du lịch, dịch vụ. Làm đầu mối tập hợp, đôn đốc 

triển khai và báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện. 

 Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa 

truyền thống trên địa bàn huyện phục vụ mục đích phát triển du lịch của địa 

phương. 

 Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Nội vụ huyện trong 

việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh kiểm tra việc 

chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch: 

 Có trách nhiệm tham mưu việc bố trí các nguồn kinh phí, bảo đảm kinh 

phí tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.  

 Lập danh mục các dự án thu hút đầu tư, các thông tin, số liệu cần thiết cho 

việc quảng bá, thu hút đầu tư. 

3. Phòng NN&PTNT: Tham mưu UBND huyện xây dựng mô hình tuor 

tuyến du lịch nông thôn mới và các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm 

OCOP phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức cho du khách.  

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm tham mưu UBND 

huyện trong việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các dự 

án phát triển du lịch; Chủ trì việc đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát 

triển du lịch và thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên môi trường. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

Tham mưu xây dựng đề án phát triển sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch. 



Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, các điểm 

phục vụ gắn với yêu cầu phát triển du lịch. 

6. Phòng Nội vụ: Phối hợp với phòng VH&TT trong việc đào tạo, bồi 

dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch. 

 7. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông: Tăng cường công tác tuyên truyền, 

sản xuất các tin bài, phóng sự, phim tài liệu giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du 

lịch Cẩm Xuyên để thu hút các nhà đầu tư và du khách đến với Cẩm Xuyên.  

 8. Ban quản lý các khu du lịch, các di tích lịch sử: Tăng cường quản lý 

nhà nước tại các khu du lịch mình phụ trách. 

9. UBND các xã, thị trấn:  

 Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp trong công tác phát triển du lịch. Đồng thời, phối hợp với Phòng 

Văn hóa và thông tin thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động du lịch tại địa phương. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân đang 

sinh sống trên địa bàn quản lý chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giữ gìn bảo vệ di tích 

lịch sử văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt cần tuyên truyền việc bảo vệ 

rừng đầu nguồn nhất là các khu vực rừng có tiềm năng khai thác phát triển du 

lịch Kẽ Gỗ, Thượng Tuy, Sông rác.    

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 7/12/2017 

của BCH Đảng bộ Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn căn cứ nội dung được phân công tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo về 

UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, VH. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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