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KẾ HOẠCH 

Thực hiện hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng cho điểm du lịch cộng đồng  
xã Hữu Liên, Yên Thịnh theo Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND  

ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh và hình thành từ 02 sản phẩm  
du lịch trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Công văn số 526-CV/HU, ngày 26/01/2022 của Huyện ủy Hữu 

Lũng về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ 
Huyện ủy năm 2022, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành đầu tư 

cơ sở hạ tầng cho điểm du lịch cộng đồng xã Hữu Liên, Yên Thịnh theo Nghị 
quyết 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh và hình thành từ 02 

sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện (nhiệm vụ 8) với nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ 

Huyện ủy năm 2022. 

Huy động xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phát triển các 

sản phẩm du lịch (là một trong những giải pháp cơ bản) để thúc đẩy phát triển du 
lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Xác định các nội dung nhiệm vụ, thời gian thực hiện và hoàn thành; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện 
các nhiệm vụ đạt hiệu quả, đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra. 

Các cấp, các ngành cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác phối 
hợptriển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 
14/12/2020 của HĐND tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng các quy định của 

pháp luật. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng theo các nội dung Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh 

1.1. Xây dựng bãi đỗ xe chung tại làng du lịch cộng đồng 

a) Xây dựng bãi đỗ xe chung  

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2022. 

- Địa điểm: Tại địa điểm đã được khảo sát, quy hoạch của làng du lịch cộng 
đồng xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 
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- Cơ quan chủ trì: Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Phát triển quỹ đất; các phòng, ban, ngành, 

đơn vị liên quan; UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

b) Lập hồ sơ đề nghị tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND: 

Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Chương 

2 Hướng dẫn liên ngành số 39/HDLN-SVHTTDL-STC-KHĐT-SGTVT-SXD-
KBNN ngày 25/3/2021. 

c) Nguồn kinh phí:  

Theo Quyết định số 6168/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện và 

nguồn hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2021-2025 theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND. 

1.2. Xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại làng du lịch cộng đồng: 

a) Xây dựng nhà vệ sinh công cộng 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2022. 

- Địa điểm: Tại địa điểm đã được khảo sát, quy hoạch của làng du lịch cộng 

đồng xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

- Cơ quan chủ trì: UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Các phòng, ban, ngành, đơn 
vị liên quan. 

b) Lập hồ sơ đề nghị tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND: 

Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Chương 
2 Hướng dẫn liên ngành số 39/HDLN-SVHTTDL-STC-KHĐT-SGTVT-SXD-

KBNN ngày 25/3/2021. 

c) Nguồn kinh phí:  

Của đơn vị chủ đầu tư, nguồn xã hội hóa và nguồn hỗ trợ phát triển du lịch 
cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND. 

1.3. Xây dựng, cải tạo đường giao thông nội bộ tại làng du lịch cộng đồng 

a) Xây dựng, cải tạo đường giao thông nội bộ 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2022. 

- Địa điểm: Tại địa điểm đã được khảo sát, quy hoạch của làng du lịch cộng 
đồng xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

- Cơ quan chủ trì: UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; các phòng, ban, ngành, đơn 
vị liên quan. 

b) Lập hồ sơ đề nghị tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND: 
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Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện quy định tại Khoản 1, Chương 2 
Hướng dẫn liên ngành số 39/HDLN-SVHTTDL-STC-KHĐT-SGTVT-SXD-

KBNN ngày 25/3/2021. 

c) Nguồn kinh phí:  

Của đơn vị chủ đầu tư, nguồn xã hội hóa và nguồn hỗ trợ phát triển du lịch 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 
17/2020/NQ-HĐND. 

2. Phát triển các sản phẩm du lịch 

2.1. Thêu thổ cẩm truyền thống tại làng du lịch cộng đồng 

- Thời gian mở lớp: Đầu quý II năm 2022 (Dự kiến 10 ngày). 

- Địa điểm: tại xã Hữu Liên (Yên Thịnh). 

- Số lớp: 01 lớp (Khoảng 10 người); 

- Nội dung: Kỹ năng thêu hoa văn thổ cẩm truyền thống.  

- Đối tượng tham gia: Người có khả năng, sở thích thêu thổ cẩm và đặc biệt 
là người có nhu cầu học nghề, phát triển sản phẩm du lịch.  

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh và các tổ chức, cá nhân 

liên quan. 

- Nguồn kinh phí: Theo Quyết định số 6000/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 
của UBND huyện và nguồn xã hội hóa. 

2.2. Tắm thuốc của người Dao  

- Thời gian mở lớp: Cuối quý II năm 2022 (Dự kiến 07 ngày). 

- Địa điểm: tại Làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên. 

- Số lớp: 01 lớp (Khoảng 10 người); 

- Nội dung: Hướng dẫn cách sử dụng bài thuốc tắm của người Dao. 

- Đối tượng tham gia: Người có nhu cầu học nghề, kinh doanh sản phẩm du 

lịch phát triển kinh tế. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: UBND xã Hữu Liên và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Nguồn kinh phí: Theo Quyết định số 6000/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 

của UBND huyện và nguồn xã hội hóa. 

2.3. Dàn dựng và kỹ năng tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ khách 
du lịch  

- Thời gian mở lớp: Quý III năm 2022 (Dự kiến 10 ngày). 

- Địa điểm: tại xã Hữu Liên (Yên Thịnh). 

- Số lớp: 01 lớp (Khoảng 20 - 25 người); 
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- Nội dung: Thành lập đội văn nghệ và hướng dẫn cách dàn dựng, kỹ năng tổ 
chức chương trình văn nghệ phục vụ khách du lịch. 

- Đối tượng tham gia: Người có năng khiếu, sở thích về văn hóa - văn nghệ 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND 

xã Hữu Liên, Yên Thịnh và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Nguồn kinh phí: Theo Quyết định số 6000/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 

của UBND huyện và nguồn xã hội hóa. 

2.4. Phát triển các hộ kinh doanh dịch vụ Homestay 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

- Địa điểm: Tại làng du lịch cộng đồng Hữu Liên, Yên Thịnh 

- Lập hồ sơ đề nghị tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND khi 
các hộ homestay đủ điều kiện hoạt động. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh, Các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo 

cáo của các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.  

- Cân đối nguồn kinh phí được giao năm 2022 hỗ trợ mua sắm trang thiết bị 

cần thiết cho các đội văn nghệ tại làng du lịch cồng đồng xã Hữu Liên, Yên Thịnh. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn 

vướng mắc trong thực hiện; Tham mưu cho UBND huyện biện pháp và báo cáo 
những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo thực hiện. 

- Tham mưu cho UBND huyện thẩm định các dự án phát triển du lịch, dịch 
vụ du lịch tại các xã đã được quy hoạch xây dựng hạ tầng du lịch. 

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

- 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.    

- Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về du lịch Hữu 

Lũng trên hệ thống thông tin đại chúng của ngành quản lý.  

- Cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, 

UBND xã Hữu Liên, Yên Thịnh thực hiện các nội dung liên quan trong kế hoạch. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng cho các tổ chức, cá 
nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịchtheo quy định của pháp luật.  
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- Tham mưu đề xuất với UBND huyệnphân bổ 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.  

4. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện 

- Lập Kế hoạch xây dựng dự án bãi đỗ xe chung đảm bảo tiến độ, thời gian, 
chất lượng. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng, giám sát quá 
trình thực hiện; giải ngân thanh toán theo quy định. 

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác đo đạc, kiểm 

đếm bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi giao nhận đất để thực hiện dự án 
bãi đỗ xe chung.  

6. 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 nhiệm vụ của kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các thủ tục thanh, 

quyết toán kinh phí các nội dung kế hoạch theo quy định.  

- Tham mưu cho UBND huyện cân đối bổ sung nguồn vốn cho các đơn vị 
chủ đầu tư đề xuất đảm bảo hoàn thành kế hoạch. 

7. Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện 

Phối hợp tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức cho nhân dân về bảo 

vệ môi trường tại các xã có điểm du lịch, hướng đến xây dựng và phát triển mô hình 
du lịch xanh; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thu gom, xử lý rác thải tại các khu 

vực công cộng, các điểm du lịch, tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện đặc biệt là Làng 
du lịch cộng đồng xã Hữu Liên và Danh thắng Đồng Lâm xã Hữu Liên; điểm leo núi 

thể thao mạo hiểm xã Yên Thịnh và Làng du lịch cộng đồng xã Yên Thịnh.  

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tổ chức cho giáo viên, học sinh các trường tham gia các hoạt động tham 
quan, trải nghiệm tại Làng du lịch cộng đồng xã Yên Thịnh, Hữu Liên, khu vực 

danh thắng Đồng Lâm xã Hữu Liên nhân kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè trong năm nhằm tạo 
điều kiện cho các em được tiếp cận và tìm hiểu về du lịch địa phương.  

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện 

Phối hợp với UBND huyện chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an 
ninh trật tự, an toàn xã hội tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ 

sở trực thuộc tham gia bằng các chương trình, việc làm cụ thể, thiết thực. Tổ chức 
vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp hưởng ứng, tích cực 

tham gia các hoạt động du lịch tại địa phương.  
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10. Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện  

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện và các đơn vị có liên quan biên tập và lựa chọn nội dung tin 
bài, hình ảnh về du lịch địa phương đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện.  

11. UBND các xã: Hữu Liên, Yên Thịnh 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 
được giao, đảm bảo tiến độ, thời gian theo kế hoạch. 

- Chủ động khảo sát, lập dự toán kinh phí trình UBND huyện (qua Phòng 
Tài chính – Kế hoạch huyện) xem xét, bổ sung vào kỳ họp giữa năm 2022 của 

HĐND huyện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. 

- Khai thác, phát huy vốn dân ca, dân vũ, các trò chơi, trò diễn dân gian, 

truyền thống của địa phương như: Lễ hội, hát chèo cổ, hát sli, hát then, hát dân ca 
của người Dao… để phát triển sản phẩm du lịch. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 
17/2020/NQ-HĐND đảm bảo các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận các chính 

sách của Nghị quyết.  

- Nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của ngành du lịch 

trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tăng cường vai trò của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trong đầu tư, chuyển đổi mô hình sản xuất, 
kết hợp các loại hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công, bảo tồn phát huy giá trị 

di sản văn hóa kết hợp phát triển du lịch tạo nên nền sản xuất có giá trị cao, mang 
tính bền vững. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, Nhân dân nâng cao 
trách nhiệm bảo vệ môi trường, tham gia vào các hoạt động kinh doanh du lịch, 

chung tay bảo tồn các giá trị văn hóa, cảnh quan; phát huy hiệu quả cơ sở vật chất 
trang thiết bị đã được đầu tư góp phần xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, 

đẹp, thân thiện và mến khách, đặc biệt là thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. 

- Chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư, khảo sát tính toán khối lượng 

xi măng đề xuất với Phòng Kinh tế và Hạ tầng lên phương án hỗ trợ với phương 
châm nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp ngày công lao động; thực hiện 

các thủ tục nghiệm thu, thẩm tra đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật 
chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.  

12. Chế độ thông tin báo cáo 

 Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan báo 
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (Báo cáo 06 tháng trước 

ngày 30/6/2022; Báo cáo 09 tháng trước ngày 31/8/2022; Báo cáo năm trước 
ngày 30/11/2022) hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện gửi Phòng Văn 

hóa và Thông tin tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện thực hiện hoàn thành đầu tư cơ sở 

hạ tầng cho điểm du lịch cộng đồng xã Hữu Liên, Yên Thịnh theo Nghị quyết 
17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh và hình thành từ 02 sản 
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phẩm du lịch trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát 
sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin) để xem xét, giải quyết./. 

 
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); 
- Các cơ quan, đơn vị của huyện (p/h); 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Ban Biên tập Trang TTĐT huyện; 
- UBND các xã: Hữu Liên, Yên Thịnh; 
- Lưu: VT, VH&TT.    

CHỦ TỊCH  
 
 

 
 

 
 

Bùi Quốc Khánh 

 


		2022-02-18T10:52:47+0700


		2022-02-18T11:32:41+0700


		2022-02-18T11:32:41+0700


		2022-02-18T11:32:41+0700




