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                                                    KẾ HOẠCH   

Thực hiện Nghị quyết 08 Trung ương về phát triển du lịch trở thành  

ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát 

triển du lịch Hà Tĩnh đến năm  0   và nh ng năm tiếp th o 

 

      Thực hiện Nghị quyết số quyết 08 Trung ương về phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch 

Hà Tĩnh đến năm  0   và nh ng năm tiếp th   và Kế hoạch số 131/KH-UBND 

ngày 19/4/ 018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP 

ngày 06/10/ 017 của Chính phủ và Nghị quyết số 06 - NQ/TU của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch. Sở Văn hóa, Thể tha  và Du lịch ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

       1. Mục đích. 

- Khắc phục nh ng hạn chế, yếu kém tr ng nhận thức, trong quản lý và 

hoạt động du lịch trong thời gian qua tại các ngành, địa phương, đơn vị; cụ thể 

hóa nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, huy động tổng hợp các 

nguồn lực đầu tư phát triển du lịch đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của các 

nghị quyết đề ra. 

 . Yêu cầu 

 - Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết 08 Trung 

ương, Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 06-NQ/TU của 

BCH Đảng bộ tỉnh phải đến từng cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân 

với nội dung thiết thực, đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với từng nhóm đối 

tượng để mọi người nắm v ng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung của 

các Nghị quyết. 

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

việc kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện của tổ chức, cá nhân, vai trò của 

người đứng đầu... đồng thời kịp thời bổ sung các biện pháp, giải pháp khả thi, 

hiệu quả tr ng quá trình tổ chức thực hiện. 

      II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM  019 VÀ ĐẾN NĂM  0   

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

- Thường xuyên tuyên truyền, nâng ca  nhận thức ch  cán bộ đảng viên 



tr ng t àn ngành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị; 

Nghi quyết 06 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạ  phát triển 

du lịch Hà tĩnh đến năm  0   và nh ng  năm tiếp theo 

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

dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

tuyên truyền, phổ biến, nâng ca  nhận thức và kiến thức về phát triển du lịch; 

quảng bá hình ảnh, c n người Hà Tĩnh, bả  đảm du lịch là một trong nh ng nội 

dung thường xuyên, tập trung tr ng chương trình truyền thông của các cơ quan 

thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn bá  chí tr ng tỉnh, ng ài tỉnh và 

ng ài nước. 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch 

- Rà s át, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về Du lịch 

từ tỉnh đến huyện, thị xã thành phố đảm bả  yêu cầu về số lượng, năng lực quản 

lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  

- Chủ động thực thi các biện pháp quản lý tài nguyên du lịch gắn với bảo 

vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến du lịch. 

- Tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở hoạt động du lịch và dịch 

vụ phục vụ du lịch về chất lượng phục vụ, an t àn vệ sinh thực phẩm, sử dụng 

la  động, niêm yết giá, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và các nội dung khác 

có liên quan; giải quyết dứt điểm tình trạng chè  ké  khách, hướng dẫn viên du 

lịch chui… 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách phát 

triển du lịch Hà Tĩnh đến năm  0   và nh ng năm tiếp th  ” nhằm thu hút đầu 

tư và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, tham mưu kế hoạch  phân bổ nguồn 

chính sách thực hiện nghị quyết năm  019 va nh ng năm tiếp theo. 

3. Thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và sản 

phẩm du lịch 

- Khuyến khích, thu hút và ưu đãi các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt các 

doanh nghiệp, tập đ àn lớn đầu tư kinh d anh hình thành các khu dịch vụ phức 

hợp, dự án quy mô lớn, các trung tâm thương mại, giải trí chất lượng cao tại các 

khu, điểm du lịch trọng điểm ở Khu du lịch biển XuânThành, Thạch Bằng, 

Thiên Cầm, khu du lịch sinh thái ở Hồ Kẻ Gỗ, thác Vũ Môn, Khu nước kh áng 

nóng Sơn Kim, Hải Thượng Lãn Ông, rừng quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi 

Cẩm Trang....trên địa bàn tỉnh để tạo lợi thế cạnh tranh và thu hút du khách. 

4. Phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch  

- H àn thành các hạng mục hạ tầng tại khu du lịch chùa Hương Tích, khu 

lưu niệm Đại thi hà  Nguyễn Du theo Dự án ADB. 

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường ven khu du lịch Thiên Cầm, Cửa 

Sót... 

- Xây dựng hệ thống cấp nguồn nước sạch, xử lý nước thải sinh hoạt cho 



khu du lịch Thiên Cầm. 

- Hỗ trợ một số khu điểm du lịch xây dựng các công trình vệ sinh công 

cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch như khu di tích Đền Nguyễn Thị Bích 

Châu, Đền Chợ Củi, bến thuyền Giang Đình...;  

 . Định hướng phát triển thị trường du lịch 

- Thị trường khách quốc tế: Bên cạnh thị trường truyền thống như Là , 

Thái Lan, cần đẩy mạnh tiếp cận và từng bước mở rộng thị trường du lịch mới 

có tiềm năng như thị trường Đài L an, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,  

- Thị trường khách nội địa: Chú trọng khai thác khách du lịch nội tỉnh, 

khách du lịch từ Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, trong khu vực Bắc Trung bộ, miền 

Trung Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu 

Long... 

6. Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực du lịch 

- Bố trí, bồi dưỡng nhân lực cho bộ máy quản lý nhà nước 

+ Bố trí (phân công) 01 cán bộ có chuyên môn về du lịch phụ trách lĩnh 

vực du lịch đối với các huyện, thành phố, thị xã từ năm  019. 

+ Hàng năm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch ch  đội ngũ cán 

bộ quản lý từ tỉnh đến huyện và đội ngũ quản lý các khu, điểm du lịch trong 

tỉnh. 

- Nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo nghề du lịch 

+ Nâng ca  năng lực các cơ sở đà  tạo hiện có: Đại học Hà Tĩnh, Ca  đẳng  

Nguyễn Du và các cơ sở đà  tạ  khác có mã ngành đà  tạo du lịch. 

+ Tham mưu đề xuất bổ sung tuyển dụng nh ng người có tay nghề, bậc thợ 

giỏi, đạt danh hiệu về các lĩnh vực kỹ thuật chế biến món ăn, buồng, bàn để 

giảng dạy thực hành nghề cho học viên. 

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch 

+ Hàng năm tổ chức một số lớp bồi dưỡng tập huấn về kiến thức kinh 

doanh du lịch ,kiến thức về nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử, kỹ năng gia  

tiếp, bán hàng ch  người dân trực tiếp làm dịch vụ du lịch và người dân vùng 

phụ cận các khu, điểm du lịch. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức ch  đội ngũ 

hướng dẫn viên du lịch các tại điểm tham quan du lịch. 

7. Xúc tiến, quảng bá du lịch 

- Tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá ở nước ngoài 

+ Hàng năm, luân phiên tổ chức 01 Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Hà 

Tĩnh kết hợp với nghiên cứu học tập kinh nghiệm làm du lịch tại thị trường có 

tiềm năng là  Thái Lan, Là , Đài L an, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhằm 

giới thiệu sản phẩm, hình ảnh về du lịch và các chính sách khuyến khích phát 

triển du lịch của Hà Tĩnh đến với du khách và các nhà đầu tư nước ng ài... 

+ Xuất bản tập gấp, bản đồ du lịch, cẩm nang du lịch, phim du lịch bằng 3 

ngôn ng  gồm tiếng Anh, Là , Thái, Trung Quốc. 



+ Tổ chức mời và đón đ àn famtrip nước ng ài (Thái Lan, Trung Quốc, 

Đài L an…) đến khả  sát, tư vấn xây dựng sản phẩm, tuyên truyền quảng bá về 

du lịch Hà Tĩnh. 

- Tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá trong nước 

+ Hàng năm, tỉnh chọn tổ chức Khai trương du lịch biển tại một khu du lịch 

biển với quy mô cấp tỉnh và chỉ đạ  các địa phương như Lộc Hà, Nghi Xuân, 

Thạch Hà, Kỳ Anh…tổ chức lễ hội khai trương;  

+ Tổ chức và đón đ àn famtrip gồm các công ty l  hành, các cơ quan thông 

tấn bá  chí từ  các tỉnh tr ng nước và một số tỉnh của Là , Thái Lan, … đến 

khả  sát, thẩm định, tư vấn h àn thiện sản phẩm và tuyên truyền, quảng bá về du 

lịch Hà Tĩnh. 

+ Nâng ca  chất lượng, cập nhật thông tin các chuyên trang, chuyên mục, 

bài viết giới thiệu về du lịch Hà Tĩnh. 

- Tổ chức các tour du lịch nội tỉnh 

+ Định hướng một số tour du lịch nội tỉnh gắn với mô hình nông thôn mới 

để các Công ty l  hành tổ chức thực hiện.  

+ Tour du lịch thành phố Hà Tĩnh đi Chùa Hương tích, di tích ngã ba Đồng 

Lộc 

+ Tour du lịch thành phố Hà Tĩnh đi khu nước sốt Sơn Kim, Hải Thượng 

Lãn Ông 

+ Tour du lịch thành phố Hà Tĩnh đi khu di tích Đại thi hà  Nguyễn Du, 

khu sinh thái trải nghiệm nông thôn mới Xuân Mỹ, sân g lf và trường đua chó 

Xuân Thành 

+ Tour du lịch thành phố Hà Tĩnh đi khu lưu niện Tổng Bí thư Hà Huy 

Tập, hồ Kẻ Gỗ, biển Thiên Cầm 

+ Tour du lịch thành phố Hà Tĩnh đi di tích đền Nguyễn Thị Bích Châu, 

biển Kỳ Xuân, Kỳ Ninh, Đè  C n, H ành Sơn Quan, viếng mộ Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp. 

+ Tour du lịch thành phố Hà Tĩnh đi đền Trầm Lâm, thành Sơn Phòng Vua 

Hàm Nghi, trải nghiệm nông cụ sản xuất tại xã Hương Bình. 

8. Liên kết phát triển du lịch, hợp tác quốc tế 

- Mở rộng liên kết hợp tác phát triển du lịch (đà  tạo nguồn nhân lực, kết 

nối tour tuyến) với các nước có thị trường truyền thống và thị trường mới trong 

khu vực như: Là , Thái Lan, Trung Quốc, Đài L an, Hàn quốc và các nước 

khác. 

- Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh liên kết hợp tác du lịch bốn địa phương 1 

điểm đến (Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình) và các hãng l  hành 

lớn tr ng nước nhằm kết nối sản phẩm, tour tuyến du lịch, mở văn phòng đại 

diện chi nhánh tại Hà Tĩnh nhằm thu hút khách du lịch tr ng và ng ài nước. 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

- Chủ trì, hàng năm xây dựng kế hoạch, lập dự t án triển khai các h ạt 

động cụ thể theo nội dung của kế hoạch đề ra và bá  cá  tổng hợp kết quả thực 

hiện. 

- Nghiên cứu để có nh ng chiến lược thu hút khách du lịch tại các thị 

trường trọng điểm của Hà Tĩnh; 

- Cử cán bộ chuyên môn làm đầu mối nắm thông tin và kế hoạch thực hiện 

theo tinh thần của Nghị quyết.  

2. Văn phòng Sở 

- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Du lịch trong việc đôn đốc các bộ phận 

tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết hàng quý, hàng năm; chịu 

trách nhiệm đảm bảo về mặt hậu cần tại các sự kiện du lịch do Sở tổ chức; tháng 

1  hàng năm, phối hợp Văn phòng Đảng uỷ Sở tổng hợp kết quả triển khai tổ 

chức thực hiện của các bộ phận. 

3. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

- Chỉ đạ , hướng dn các đơn vị sự nghiệp liên quan, các câu lạc bộ dân ca 

Ví Giặm trong tỉnh phát huy giá trị văn h á phi vật thể gắn với phát triển du lịch. 

Chỉ đạ  các chương trình nghệ thuật tại các sự kiện du lịch như Khai trương du 

lịch biển, các hội nghị, hội thảo, hội chợ du lịch… 

4. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Phòng Quản lý di sản 

- Lập kế hoạch, lựa chọn các lễ hội tiêu biểu, tổ chức các h ạt động phong 

phú, đa dạng nhằm tuyên truyền quảng bá thu hút khách du lịch đến tham dự; 

- Chỉ đạo Ban Quản lý các di tích tr ng công tác trùng tu, tôn tạo nhằm 

phát huy các giá trị của di sản trong việc phát triển du lịch; 

- Chỉ đạo Ban quản lý các di tích, đặc biệt là các đền chùa tr ng việc niêm 

yết giá cả, tránh tình trạng chặt chém du khách, tạ  môi trường du lịch văn 

minh, an t àn. 

5. Phòng Thanh tra 

- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, Ban 

quản lý các khu điểm du lịch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành; xử 

lý nghiêm các vi phạm; xây dựng môi trường du lịch văn minh, an t àn. 

6. Phòng Kế hoạch Tài chính 

- Thẩm định dự t án kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp ứng 

kinh phí ch  các bộ phận thực hiện nhiệm vụ. 

7. Các đơn vị sự nghiệp của Sở 

7.1. Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Văn hóa - Du lịch 

- Quán triệt ch  t àn thể cán bộ nhân viên để nắm rõ kế hoạch thực hiện 



nh ng nghị quyết này; 

- Dựa trên nội dung của các Nghị quyết để xây dựng kế hoạch, lập dự t án 

cụ thể ch  các h ạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch hàng năm. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá dài hạn với nh ng phương 

thức đổi mới, sáng tạ  và hiệu quả. 

7.2. Nhà hát nghệ thuật truyền thống, Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh 

- Giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá nhằm phát huy giá trị của loại hình 

nghệ thuật dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh gắn với phát triển du lịch. 

- Hướng dẫn các Câu lạc bộ Ca Trù, dân ca Ví Giặm bảo tồn, phát huy giá 

trị nghệ thuật để gắn kết với phát triển du lịch; 

- Phối hợp với Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa Du lịch tham gia 

biểu diễn các chương trình nghệ thuật tại các Hội chợ, Hội nghị du lịch tr ng và 

ng ài nước nhằm giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể như dân ca Ví Giặm, 

ca trù Cổ Đạm... 

7.3. Bảo tàng tỉnh 

- Lập kế hoạch phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Trung tâm Quảng 

bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch tham gia các cuộc triển lãm di sản giới thiệu văn 

hóa du lịch Hà Tĩnh tại các sự kiện. 

7.4. Ban Quản lý các di tích: KDT Đại thi hào Nguyễn Du, KDT Cố TBT 

Trần Phú, KDT Cố TBT Hà Huy Tập 

- Thường xuyên nâng cấp, chỉnh trang các hạng mục tr ng khu di tích 

nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách; 

- Xây dựng không gian biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách; 

- Cử các cán bộ đặc biệt là hướng dẫn viên tham gia các khóa học, các lớp 

tập huấn nâng ca  trình đô chuyên môn d  các đơn vị tổ chức; 

- Phối hợp với Sở tạ  điều kiện tốt nhất để đón tiếp các đ àn khách tham 

quan, các đ àn Famtrip khả  sát du lịch Hà Tĩnh; 

8. Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Du lịch trong việc triển khai các h ạt động 

như tổ chức tập huấn, khai trương du lịch biển,…. 

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng ca  trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; 

- Phối hợp với Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch tr ng công 

tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu các điểm đến của địa phương; 

- Chỉ đạ  các di tích đóng trên địa bàn tr ng công tác tổ chức đón tiếp và 

phục vụ khách du lịch. 

 Trên đây là kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 08 Trung ương về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 



về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm  0   và nh ng năm tiếp th  , yêu cầu các 

phòng chuyên môn có liên quan; các đơn vị sự nghiệp, phòng Văn hóa - thông 

tin các huyện, thị xã, thanh phố; Ban quản lý các khu, điểm du lịch liên quan 

phối hợp triển khai thực hiện. 
 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (bá  cá ); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các phòng Sở; 

- Các đơn vị cấp 2 trực thuộc Sở 

- Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Lưu: VT, NVDL 

- Gửi bản giấy + điện tử. 

               

                     KT. GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

 

                        Lê Trần Sáng 
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