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KẾ HOẠCH 

Phát triển du lịch cộng đồng huyện Cẩm Xuyên  

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2019, UBND huyện Cẩm Xuyên 

xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng huyện Cẩm Xuyên như sau: 

I. Mục đích: 

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của du lịch là 

ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên 

vùng và xã hội hóa cao, góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, khai thác hợp lý 

các nguồn tài nguyên du lịch, tài nguyên nhân văn, phát huy các giá trị văn hóa đặc 

sắc của các dân tộc tại chỗ nhằm thúc đẩy sự phát triển, góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm đóng góp tích cực cho việc xóa đói giảm nghèo, tạo 

điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch. 

 Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch năm 2019 của 

UBND huyện Cẩm Xuyên; hình thành điểm du lịch cộng đồng, nhằm thu hút khách 

du lịch, trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của huyện, góp phần bảo 

tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. 

Phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch làng quê; tăng cường 

thu hút đầu tư  tại các điểm có tiềm năng lợi thế du lịch cộng đồng. 

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài huyện đầu tư và 

khai thác tốt các nguồn khách; khuyến khích, vận động các tổ chức,  cá nhân tham 

gia hoạt động phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời tạo việc làm và tăng thêm thu 

nhập cho người lao động tại địa phương. 

II. Yêu cầu: 

Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện mục 

tiêu hình thành điểm du lịch cộng đồng tại thôn Trần Phú thị trấn Thiên Cầm đi vào 

hoạt động và có khả năng đón khách du lịch trong cuối năm 2019 và đầu năm 2020. 

Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kịp 

thời gian và có hiệu quả. 

III. Thời gian, địa điểm, nội dung thực hiện: 

1. Thời gian, địa điểm: 



Giai đoạn 1: Triển khai tại thôn Trần Phú - Thị trấn Thiên Cầm và các thôn 

còn lại; giai đoạn 2: triển khai tại các xã, thị trấn trên toàn huyện có tiềm năng để 

phát triển du lịch cộng đồng. 

2. Nội dung thực hiện:  

 Chỉ đạo các thôn thị trấn Thiên Cầm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng lập 

danh sách hộ gia đình đăng ký loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch như: Nhà có 

phòng cho khách thuê Homestay, câu lạc bộ văn nghệ, phục vụ ăn uống. 

Tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia du lịch cộng đồng. 

Hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá phát triển du lịch cộng đồng. 

 Xây dựng các tour du lịch gắn với du lịch cộng đồng. 

Lập quy hoạch chi tiết, đề xuất cơ chế ưu đãi đầu tư, mời gọi các doanh 

nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, các hoạt động vui 

chơi giải trí tại điểm du lịch cộng đồng. 

 Huyện có cơ chế hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời hấp thụ 

chính sách khuyến khích phát triển du lịch theo nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh; tổ chức cho các hộ dân khảo sát tham quan học 

tập các mô hình du lịch cộng đồng tại một số tỉnh lân cận. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Văn hóa-Thông tin: 

Tham mưu cho UBND tổ chức cuộc họp giữa cơ quan, đơn vị có liên quan 

về việc hình thành điểm du lịch cộng đồng tại thị trấn Thiên Cầm (tháng 6/2019). 

Phối hợp với UBND Thị trấn Thiên Cầm mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch 

cộng đồng cho các cán bộ xã, thôn, hộ dân làm du lịch cộng đồng ( tháng 8/2019). 

 Phối hợp với UBND Thị Trấn Thiên Cầm tổ chức cho cán bộ xã, thôn, các 

hộ dân làm du lịch cộng đồng tham quan học tập các mô hình du lịch cộng đồng có 

hiệu quả tại một số tỉnh (tháng 9/2019). 

 Xây dựng các tour tham quan gắn với du lịch cộng đồng (tháng 9/2019). 

 Hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá phát triển du lịch cộng đồng. 

 Phối hợp với sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch thực hiện hỗ trợ chính sách 

theo nghị quyết 81/2017/NQ- HĐND của HĐND tỉnh. 

 Mời chuyên gia, tư vấn giúp hình thành điểm du lịch cộng đồng đủ khả năng 

đón khách. 

2. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông:  

Tuyên truyền, quảng bá về du lịch cộng đồng trên website và hệ thống truyền 

thanh, truyền hình. 

Phối hợp với UBND thị trấn Thiên Cầm tiến hành đặt biển chỉ dẫn vào khu 

du lịch cộng đồng thôn Trần Phú - Thị trấn Thiên Cầm. 

3. Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm: 

Xây dựng các tour, tuyến du lịch về các khu du lịch, điểm du lịch trong đó có 

du lịch cộng đồng tại thôn Trần Phú - Thị trấn Thiên Cầm. 



Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin và UBND thị trấn Thiên Cầm để tổ 

chức thực hiện kế hoạch du lịch cộng đồng tại thị trấn Thiên Cầm. 

 

 

4. UBND thị trấn Thiên Cầm: 

Xây dựng kế hoạch chi tiết, quy chế hoạt động,… cho mô hình du lịch cộng 

đồng Homestay tại thôn Trần Phú và các thôn có tiềm năng phát triển du lịch cộng 

đồng tại Thị trấn Thiên Cầm (thực hiện trong tháng 7). 

 Lập danh sách hộ gia đình các thôn có tiềm năng phát triển du lịch cộng 

đồng , đăng ký loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch như: Nhà có phòng cho du 

lịch thuê Homestay, câu lạc bộ văn nghệ, tổ phục vụ ăn uống, thuyết minh,… thực 

hiện trong tháng 7/2019. 

Chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin huyện xây dựng mô hình và 

quản lý khai thác điểm du lịch cộng đồng, tập huấn, tham quan các mô hình. 

 Thành lập ban quản lý mô hình du lịch cộng đồng  Homestay để chỉ đạo, 

điều hành quản lý. 

Thực  hiện quản lý nhà nước về đất đai, du lịch để hoạt động có hiệu quả. 

 Xây dựng dự toán sử dụng kinh phí của huyện hỗ trợ, ban hành cơ chế chính 

sách của xã hỗ trợ kinh phí hình thành điểm du lịch cộng đồng tại địa phương. 

 Biên soạn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền, quảng bá về du lịch cộng đồng tại địa phương, 

xác định việc phát triển du lịch cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng của địa phương. 

IV. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ theo quyết định số 6007/QĐ-

UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Cẩm Xuyên và nguồn ngân sách địa 

phương thị trấn Thiên Cầm, các nguồn huy động hợp pháp khác. 

Trên đây là kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng  huyện Cẩm Xuyên ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VH-TT&DL; 

- TTr Huyện ủy; TTr HĐND huyện; 

- CT và PCT UBND huyện phụ trách; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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