
UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /KH-BCĐ Hữu Lũng, ngày     tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịchhuyện Hữu Lũng năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐ, ngày 25/01/2022 của Ban Chỉ đạo phát 

triển du lịch tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyệnxây dựng kế hoạch thực hiện, với 

nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, kêu gọi đầu tư, 

xúc tiến kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Huy 

động xã hội hóa trong đầu tư và phát triển du lịch của huyện. 

- Thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng các hoạt động du lịch phải có tính khả thi, phù hợp với tình hình 

thực tế và đạt hiệu quả khi triển khai thực hiện. 

- Việc phát triển du lịch phải bảo đảm việc phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền hướng dẫn các Ban Quản lý di 

tích, các cơ sở thờ tự tín ngưỡng thực hiện nghiêm các quy định Nhà nước về quản 

lý và hoạt động của các điểm di tích, bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh. 

- Các cấp, các ngành cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác 

phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực, kinh phí để triển khai kế hoạch có 

hiệu quả. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, xúc tiến phát triển du lịch 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch, 

tiếp tục phổ biến “Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch”. 

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 

của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Nêu gương các điển hình tiên tiến, cách làm hay, 

sáng tạo của các mô hình phát triển du lịch… nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự 

chuyển biến trong nhân dân đối với phát triển kinh tế du lịch. 

 1.2. Hình thức tuyên truyền 
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- Tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, áp phích, tờ gấp, tờ rơi và các 

ấn phẩm du lịch… 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin 

điện tử, truyền thanh của huyện, xã; mạng xã hội: Youtube, Facebook, Zalo…          

- Tuyên truyền qua các hội nghị, cuộc họp cơ quan, đơn vị; tuyên truyền qua 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các buổi sinh hoạt tại thiết chế văn 

hóa cơ sở… 

2. Duy trì, phát triển các sản phẩm du lịch 

2.1. Phát triển dịch vụ du lịch 

- Khuyến khích đầu tư xây dựng mới dịch vụ lưu trú cao cấp và nâng cấp 

nhà nghỉ, nhà hàng, cơ sở vui chơi giải trí hiện có. 

- Hướng dẫn các hộ gia đình cung cấp dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du 

lịch thuê (Homestay) hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất, nghiệp vụ để nâng 

cao chất lượng phục vụ du lịch. 

- Khuyến khích các điểm du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư kinh 

phí cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khách du lịch. 

2.2. Phát triển sản phẩm du lịch  

- Lập hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh từ 01di 

tíchtrở lên. 

- Khảo sát lựa chọn xây dựng từ 01 - 02 tuyến du lịch lịch sử, tâm linh và 

sinh thái cộng đồng, trải nghiệm. 

- Củng cố sản phẩm du lịch cộng đồng xã Yên Thịnh, Hữu Liên để tiếp 

tụcphục vụ du khách. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động Điểm di tích danh thắng Đồng Lâm, xã 

Hữu Liên, Làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liênnhư:mở các lớp truyền dạy nghề 

tắm lá thuốc của người Dao, nghề thêu dệt thổ cẩm và lớp hướng dẫn xây dựng 

chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ khách du lịch; tổ chức hoạt động trải 

nghiệp bằng thuyền kayaktrên hồ Nong Dùng…  

- Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tổ chức các sự kiện văn 

hóa, ngày kỷ niệm của địa phương để thu hút khách du lịch.  

3. Đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan 

Triển khai xây dựng bãi đỗ xe chung, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải, rác thải sinh hoạt, đường giao thông nội bộtại làng du lịch cộng đồng xã 

Yên Thịnh, Hữu Liên. 

4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

- Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đối tượng làm công tác du lịch, các cơ sở 

kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, Homestay, các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt 

động du lịch trên địa bàn huyện.     

- Tham quan học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại địa phương đã phát 

triển du lịch thành công.   
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- Tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.  

5. Xúc tiến, quảng bá du lịch 

- Thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin 

truyền thông, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội như: Facebook, Youtube, 

Zalo... về các sản phẩm du lịch, các điểm du lịch, các hoạt động du lịch trên địa 

bàn. 

 - Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền hình Việt 

Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng, phát sóng phóng sự quảng bá du 

lịch Hữu Lũng. 

- Tuyên truyền, khuyến khích các nhà hàng, cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa 

bàn huyện chủ động, hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch của huyện, sử dụng tranh, 

ảnh có tính biểu tượng về du lịch của huyện treo tường.    

- Thiết lập hệ thống thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch tại chỗ bằng việc 

cung cấp miễn phí các ấn phẩm quảng bá du lịch tại nhà hàng, điểm tham quan, 

điểm dừng nghỉ, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Sản xuất các tờ gấp, tờ 

rơi, cẩm nang du lịch,…cao phục vụ công tác thông tin quảng bá về du lịch. 

- Tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa, nông 

nghiệp, du lịch Hữu Lũng tại các Hội chợ và liên hoan du lịch trong và ngoài tỉnh.  

- Tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp đến xúc tiến điểm đến nhằm khai thác 

những tiềm năng, lợi thế của huyện thành các tour, tuyến du lịch, tạo ra các sản 

phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc trưng và phù hợp với nhu cầu của thị trường khách 

du lịch mà khách đang hướng tới.   

6. Tuyên truyền về vai trò của du lịch trong đời sống nhân dân và mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội  

Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương của Trung ương, tỉnh và huyện về phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến các cơ quan, ban, ngành, các 

doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn huyện để có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện phát triển du lịch tại địa phương.  

 7. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch  

Ngành chức năng phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, 

cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm hướng đến xây dựng môi 

trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.  

8. Công tác phối hợp xây dựng công viên địa chất toàn cầu 

 Tiếp tụcphối hợp với các sở, ban, ngành, Ban quản lý Công viên địa chất 

tỉnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn 

thuộc phạm vi địa bàn quản lý gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch để phục vụ 

cho phát triển kinh tế của địa phương. 

9. Dự kiến chỉ tiêu du lịch năm 2022 

- Về khách du lịch: Phấn đấu đạt 330.000 lượt khách du lịch. 

- Doanh thu du lịch: Phấn đấu đạt 88 tỷ đồng. 
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 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.  

Huy động nguồn lực xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư,phát 

triển du lịch huyện Hữu Lũng. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai các nội dung theo kế hoạch đã đề 

ra; tiếp tục triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.    

- Tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch; chương trình xúc tiến quảng bá 

điểm đến, xây dựng nội dung tuyên truyền giới thiệu về du lịch Hữu Lũng.  

- Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch của các địa 

phương trong nước; Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hoàn thiện 

các điều kiện về cơ sở vật chất và thủ tục kinh doanh theo quy định. Tổ chức các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ du lịch cho các tổ chức, cá nhân tham 

gia phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn.    

- Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển du lịch gắn với công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa 

phi vật thể trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng các quan điểm, định hướng phát 

triển và phù hợp với các quy định của pháp luật. Tham mưu đề xuất tăng cường 

công tác quản lý môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn.       

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển hoạt 

động vận tải gắn với phát triển du lịch. Triển khai các dự án giao thông trong đó ưu 

tiên phát triển các dự án giao thông đến các điểm du lịch để vừa phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, vừa tạo điều kiện cho phát triển du lịch.Tham mưu đề xuất kinh 

phí đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đến các điểm định hướng khai thác phát 

triển du lịch. 

- Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông (các điểm, đỗ, đậu, dừng xe 

bên đường, các điểm du lịch…) gắn với yêu cầu phát triển du lịch.  

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ đầu tư kết 

cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển du lịch cộng đồng theo nhiệm vụ 

phân công tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/02/2021 của UBND huyện về 

triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

3.Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cấn đối nguồn kinh phí để triển khai 

thực hiện các nội dung kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí 

thực hiện theo quy định.  



5 

 

 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, ban, 

ngành trong việc lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ, khai thác rừng, khai 

thác mặt nước và các tài nguyên thiên nhiên khác tại các điểm du lịch. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các xã khảo sát các địa điểm, thời vụ 

phù hợp để gieo trồng, phát triển các vườn hoa, vườn cây ăn quả, các sản phẩm nông 

nghiệp để phục vụ phát triển du lịch. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; hướng dẫn tuyên 

truyền giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng dân cư và du khách về giữ gìn và bảo 

vệ môi trường tại các điểm du lịch đảm bảo phát triển du lịch một cách bền vững 

và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  

- Tham mưu triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường tại điểm 

du lịch, du lịch công đồng, du lịch tâm linh trên địa bàn huyện. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát 

bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, các điểm dịch vụ ăn uống 

phục vụ khách du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.   

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp huyện xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực cho 

du lịch đảm bảo đáp ứng nhu cầu.  

8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Tăng cường viết tin, bài tuyên truyền về chủ trương, chương trình phát 

triển du lịch của huyện; nêu gương các điển hình tiên tiến, các mô hình phát triển 

du lịch trên loa truyền thanh huyện và cơ sở; sản xuất các clip quảng bá về du lịch 

đăng tải trên Internet, các trang Fanpage của cơ quan, đơn vị.   

- Tham gia các Liên hoan, Hội thi, Hội diễn để quảng bá về hoạt động du 

lịch của huyện.  

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện  

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm du lịch; phối 

hợp với các cơ quan, ban, ngành tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định 

trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Có phương án đảm bảo an toàn cho du 

khách theo hướng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp 

hành Luật Giao thông và tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự an toàn tại địa 

phương.  

10. Các cơ quan, ban, ngành của huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp với Phòng Văn hóa và 

Thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nguồn 

lực và tạo điều kiện cho du lịch phát triển. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện 
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Phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành du lịch trong phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện. 

12. UBND các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân về vị trí, vài trò của ngành du 

lịch đối với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; tuyên truyền Nhân dân 

thực hiện văn minh, văn hóa du lịch và các văn bản quy định của pháp luật về du 

lịch. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các cơ quan, đơn vị 

liên quan khảo sát, quy hoạch các điểm du lịch tiềm năng để quản lý, xúc tiến đầu 

tư khai thác; quản lý tốt các di tích trên địa bàn; lập phương án thu hút đầu tư du 

lịch vào địa phương nhằm khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Cải tạo, 

trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa tạo điểm nhấn cho địa phương.     

- Ủy ban nhân dân xã Hữu Liên, Yên Thịnh xây dựng kế hoạch chi tiết triển 

khai hiệu quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn. Trong đó tập trung thực hiện 

tốt Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về quy 

định chính sách hỗ trợ Du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2025; Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng 

kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng và dự án xây dựng bãi đỗ xe 

chungtại Làng du lịch cộng đồng.  

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện 

năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng (trước 

ngày 10/6/2022), 01 năm (trước ngày 15/11/2022) báo cáo kết quả thực hiện về 

Ban Chí đạo huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin)./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở VH,TT&DL (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy (p/h); 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện (p/h); 

- TV BCĐ PTDL huyện (theo QĐ 4308/QĐ-

UBND ngày 13/10/2020); 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT.    

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Bùi Quốc Khánh 
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