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Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác 

phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung chủ yếu sau: 

I. ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị 

quyết bằng các chính sách, hoạt động và xác định rõ lộ trình, trách nhiệm của các  

ban, ngành, đoàn thể xã hội, các địa phương để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị 

quyết  để cụ thể hóa thành Chương trình hành động, Cơ chế chính sách nhằm khai 

thác, phát huy mạnh mẽ những giá trị văn hóa truyền thống, tài nguyên du lịch 

phong phú, đa dạng, hấp dẫn để phát triển du lịch của huyện  Phân công nhiệm vụ 

cho t ng tập thể, cá nhân để tổ chức triển khai với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ 

thể. 

- Quá trình tổ chức thực hiện phải g n với các Chỉ thị, Nghị quyết, Chỉ đạo 

của cấp trên về phát triển du lịch; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng 

với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, 

g n trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ thực hiện phải 

bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất góp phần đưa huyện Nghi Xuân đạt chuẩn 

Nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa g n với phát triển du lịch trong 

những năm tới. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025 

- Đóng góp trên 10% tổng giá trị sản xuất toàn huyện. 

- Có trên 400 000 lượt khách tham quan du lịch, có trên 120 000 lượt khách 

lưu trú du lịch/năm  

- Lao động trong lĩnh vực du lịch có trên 1.500 người, trong đó trên 65% lao 

động được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. 
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- Trên 70 cơ sở lưu trú, trong đó có 8 - 10 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao trở 

lên với khoảng 1.000 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn. 

- Có trên 10 khu, điểm du lịch đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch.  

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ  

1. Tăng cƣờng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với 

phát triển du lịch 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị 

quyết của Trung ương, của tỉnh về du lịch, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TW, 

ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 540-CTr/TU, ngày 

20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, 

ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị 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 Hà Tĩnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Quyết định số 147/QĐ-TTg, ngày 

21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển du lịch 

Việt Nam đến năm 2030  Nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và toàn xã hội về 

vị trí, vai trò và tầm quan trọng của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội, nhất là vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng 

dân cư trong phát triển du lịch.  

Lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển du 

lịch ph  hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà theo t ng giai 

đoạn. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển du lịch. 

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trọng điểm về du lịch đưa các chỉ tiêu 

phát triển du lịch vào hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm. 

Tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết. 

Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin, các phòng, 

ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

2. Rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch các khu, điểm du lịch trọng tâm, 

trọng điểm; khuyến khích phát huy các sản phẩm du lịch có lợi thế cạnh tranh 

Tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các 

khu di tích lịch sử văn hóa để cụ thể hóa các nội dung đồ án Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Nghi Xuân đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng khu vực Du lịch – đô thị - thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc 

Hà, góp phần nâng tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn đáp ứng yêu cầu công tác 

quản lý và thu hút đầu tư phát triển du lịch; xây dựng các điểm d ng chân phục vụ 

khách du lịch, các khu vui chơi, giải trí, khu thương mại, ẩm thực, khu du lịch, 

tuyến du lịch, điểm du lịch đạt chuẩn.  

Rà soát, điều chỉnh chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch theo hướng 

tập trung nguồn lực xây dựng các khu vực trọng điểm như: Khu du lịch biển Xuân 
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Thành, Xuân Yên, Cương Gián, Xuân Hội; Khu nghỉ dưỡng và các khu vui chơi 

giải trí, sân golf, trường đua chó Xuân Thành; Phát triển các tuyến du lịch đường 

sông, các điểm du lịch: Khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí Hồng Lam; Du 

thuyền Giang Đình Cổ Độ; các điểm Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch 

văn hóa tâm linh (Homestay tại thôn Phong Giang, thị trấn Tiên Điền; Thác 

Tràng Vưng, xã Xuân Viên; đền Chợ Củi, xã Xuân Hồng; Đền Thánh mẫu, xã 

Xuân Lam; Đền thờ Nguyễn Công Trứ, Đền Huyện, Đền thờ Thánh sư địa lý Tả 

Ao - Vũ Đức Huyền tại xã Xuân Giang; Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh; Chùa 

Thanh Lương…). Định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm 

du lịch  Chú trọng phát triển du lịch g n với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ 

gìn, phát huy các giá trị văn hoá, đảm bảo hài hoà lợi ích kinh tế và bảo tồn di sản, 

bảo vệ môi trường sinh thái    

Nâng cấp, phát triển quy mô và tổ chức sản xuất các sản phẩm hàng hóa, 

sản phẩm OCOP có lợi thế của địa phương (như: Dưa lưới, lạc cúc, nước m m, 

hải sản khô và các sản phẩm chế biến khác) đảm bảo chất lượng, an toàn thực 

phẩm, mang thương hiệu, đặc trưng riêng và thuận lợi để kết nối, tiêu thụ tại các 

điểm du lịch trên địa bàn huyện, tạo thành tuor du lịch, mua s m cho khách tham 

quan trải nghiệm và góp phần quảng bá rộng rãi sản phẩm đến thị trường  

Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Phòng Kinh tế & Hạ tầng, các phòng, ban, 

ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

3. Đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch 

Hàng năm, ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; chú 

trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp 

điện, chiếu sáng, viễn thông kết nối giữa các điểm du lịch phục vụ du khách đảm 

bảo xanh, sạch, đẹp để tạo động lực phát triển du lịch. Quan tâm đầu tư tr ng tu, 

tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; khai thác hiệu quả tiềm năng các di tích, danh 

th ng; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại; bảo 

đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, lịch sự để thu hút khách du lịch. 

Xây dựng Khu du lịch biển Xuân Thành trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng 

biển và du lịch thể thao, giải trí biển, tạo thành nơi lý tưởng để tham quan, nghỉ 

dưỡng và du lịch  Đồng thời tập trung thu hút đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án tại các địa phương có tiềm năng về du lịch biển gồm: Xuân 

Hội, Xuân Thành, Xuân Yên, Xuân Liên, Cương Gián. 

Tập trung huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng các khu du lịch, các 

điểm tham quan chính như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, 

đền thờ và mộ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Khu du lịch Xuân Thành, 

Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, Khu di tích Phôi phối Bãi Cọi, Đền Chợ Củi… 

Thu hút đầu tư xây dựng hệ thống khách sạn, nhà hàng tại các khu du lịch, 

khu trung tâm đô thị và các khu vực khác với số lượng khoảng 10 khách sạn t  3-5 

sao, với hệ thống phòng hiện đại phục vụ đủ lượng khách đến và lưu trú dài ngày;  

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng hoạt động của các nhà hàng; Phát triển hệ 

thống Wifi miễn phí tại khu vực trung tâm huyện và các khu di tích tiêu biểu, các 

điểm du lịch trên địa bàn huyện;  
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Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, 

ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

4. Tăng cƣờng thu hút các nhà đầu tƣ, tạo động lực thúc đẩy xã hội 

hoá lĩnh vực du lịch, phát triển các cơ sở thƣơng mại, dịch vụ 

Thực hiện tốt cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh 

bình đẳng, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư kinh doanh theo 

hướng bền vững. 

Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển du lịch. Khuyến 

khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức 

hợp, các trung tâm mua s m, giải trí, đô thị, ẩm thực, nghỉ dưỡng cao cấp trên địa 

bàn. Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được cấp 

phép đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch như: Dự án Sân 

golf và khách sạn 5 sao, trường đua chó, khu nghỉ đưỡng của Công ty Hồng Lam 

Xuân Thành, đảo nổi Xuân Giang 2, các khu đô thị du lịch ven biển Đan Trường - 

Xuân Hội, Xuân Phổ - Đan Trường, Xuân Yên; chợ Giang Đình, Cương Gián, 

Xuân An; các làng nghề truyền thống như: nước m m Cương Gián, mộc Xuân 

Phổ, đất nung Cổ Đạm, nón lá Tiên Điền… 

Tăng cường xây dựng thương hiệu sản phẩm t  nông nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, hàng lưu niệm để phục vụ nhu cầu của du khách; tiếp tục xây dựng các 

điểm bán hàng, các điểm giới thiệu sản phẩm của huyện. 

Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, 

ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

5. Chú trọng phát triển, khai thác thị trƣờng, sản phẩm du lịch và các 

tour, tuyến du lịch trọng điểm, tăng cƣờng xúc tiến quảng bá du lịch  

Chú trọng xây dựng các tuyến du lịch nội huyện, liên huyện g n với các 

khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn  Tăng cường hợp tác khai thác khách du 

lịch t  các tỉnh phía B c, B c Trung Bộ, miền Trung Tây Nguyên, thành phố Hà 

Nội và nước bạn Lào. 

Xác định rõ sản phẩm du lịch chủ lực để tập trung đầu tư xây dựng thương 

hiệu, khai thác. Tập trung phát triển sản phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch 

sử, tín ngưỡng, du lịch sinh thái g n với các sản phẩm du lịch bổ sung như du lịch 

nông thôn mới, du lịch cộng đồng, du thuyền sông Lam. Chú trọng khai thác các 

giá trị di sản văn hoá phi vật thể như: Truyện Kiều - Nguyễn Du, ca Trù Cổ Đạm, 

dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Chèo Kiều và các lễ hội văn hoá như: Lễ giỗ ông 

Hoàng Mười ở xã Xuân Hồng, lễ hội Cầu khoa ở thị trấn Tiên Điền, Trò sỹ nông 

công thương ngư ở xã Xuân Thành, lễ hội đánh b t cá đồng Vực ở xã Xuân Viên, 

lễ hội cầu ngư; dần hình thành Tuần lễ văn hóa Truyện Kiều - Nguyễn Du… nhằm 

gìn giữ, quảng bá, nâng tầm, phát huy giá trị văn hoá truyền thống và phát triển 

kinh tế du lịch. Phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng liên kết chuỗi, hình 

thành chuỗi, tour, tuyến du lịch trên địa bàn. 

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch 

theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số. Tuyên truyền rộng rãi trên các 

phương tiện truyền thông như: Phát thanh, truyền hình, báo chí, internet (Cổng 
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thông tin điện tử của huyện; Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn; mạng xã 

hội...); bố trí các cụm tuyên truyền trực quan sinh động với hình thức đẹp, đủ sức 

hấp dẫn, thuyết phục; cung cấp các ấn phẩm quảng bá du lịch đến mọi người dân 

và khách du lịch. 

Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin, các phòng, 

ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

6. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực du lịch 

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về du 

lịch, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, 

công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cơ sở kinh doanh du lịch và 

cộng đồng địa phương tại các khu, điểm du lịch. Nâng cao hiểu biết về truyền 

thống, lịch sử, văn hoá Nghi Xuân, kỹ năng nghề và đạo đức nghề nghiệp, nhất là 

tinh thần, thái độ, trách nhiệm cho lực lượng lao động ngành Du lịch. Quan 

tâm thu hút nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, g n với bồi dưỡng nâng cao 

trình độ cán bộ quản lý chuyên môn làm nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa  

Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Phòng Nội vụ, các phòng, ban, ngành, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn. 

7. Ban hành cơ chế chính sách về phát triển du lịch 

Chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh khuyến khích, thu hút các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia phát triển du lịch, ưu tiên các 

doanh nghiệp đầu tư chiến lược, bền vững có quy mô lớn. Tạo điều kiện thuận lợi 

để người dân, doanh nghiệp tham gia kinh doanh, phát triển du lịch cộng đồng và 

hưởng lợi t  du lịch. 

Tập trung quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. 

Xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động mang tính tổng thể bảo đảm cho 

mối tương tác giữa du lịch và văn hóa phát triển thuận lợi  Tăng cường đầu tư kinh 

phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản 

văn hóa; kết hợp hài hòa giữa đầu tư, tôn tạo di tích, danh lam th ng cảnh với khai 

thác phát triển du lịch  Sưu tầm các giai thoại, lịch sử danh nhân, giới thiệu sản 

phẩm văn hóa du lịch để kết nối tour, tuyến du lịch  Hàng năm, bố trí ngân sách để 

duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa xuống cấp.  

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

134/NG-HĐND huyện ngày 25/12/2020 về chế chính sách Văn hóa, truyền thông 

và du lịch  Hàng năm rà soát, bổ sung các chính sách khác ph  hợp đủ mạnh để 

khuyến khích phát triển du lịch  

Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, 

ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

8. Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về du lịch 

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

quản lý nhà nước. Thành lập ban chỉ đạo cấp huyện về phát triển kinh tế du lịch. 

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương và các 

cơ sở hoạt động du lịch, dịch vụ. Thực hiện tốt việc bảo vệ, tôn tạo, phát triển môi 
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trường du lịch theo hướng xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an ninh, an toàn, lành mạnh 

và văn minh  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát triển du 

lịch. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến du lịch. 

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, kh c phục hạn chế 

trong các hoạt động du lịch và hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh, hoạt 

động du lịch, dịch vụ đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm những trường 

hợp vi phạm. Tiếp tục đề xuất tỉnh thu hồi các dự án du lịch đã quá thời hạn nhưng 

không triển khai thực hiện. 

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp 

trong tổ chức triển khai, quản lý hoạt động du lịch  Tăng cường vận động, giáo 

dục ý thức của doanh nghiệp, người dân tham gia vào hoạt động du lịch, xử lý các 

tệ nạn và tiêu cực phát sinh trong quá trình phát triển du lịch. 

Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin, các phòng, 

ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá - Thông tin 

Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch huyện thực hiện 

Chương trình hành động để theo dõi, chỉ đạo điều hành các nội dung của Chương 

trình; định kỳ hàng năm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai 

thực hiện; tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời rút kinh nghiệm và 

điều chỉnh các giải pháp, mục tiêu ph  hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát 

triển chung nhằm triển khai chương trình hành động đạt hiệu quả  

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng để tham mưu, 

đề xuất Ban Chỉ đạo về quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các 

sản phẩm, dịch vụ du lịch và tổ chức các lễ hội, hoạt động quảng bá du lịch   

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của huyện và các địa 

phương làm tốt chức năng quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức tốt công tác 

tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân  Xây dựng 

kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch; hướng dẫn 

các tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn đảm 

bảo chất lượng; phối hợp với các ngành, địa phương có các biện pháp đảm bảo an 

toàn về sức khoẻ, tính mạng và tài sản của du khách, đảm bảo an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật  

Tham mưu UBND huyện thành lập bộ phận chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo 

thực hiện công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác marketing, liên kết tour 

tuyến, thiết kế sản phẩm, tổ chức các sự kiện văn hoá - du lịch, khảo sát, tổng hợp 

ý kiến đánh giá về mức độ hài lòng của du khách theo các nội dung của Chương 

trình hành động. 

Liên kết với các địa phương lân cận trong phát triển du lịch nhằm phát huy 

lợi thế du lịch t ng v ng trong sự phát triển chung  

Tổ chức khảo sát, điều tra các giá trị văn hóa, thực hiện tốt công tác quản lý 

di tích, danh th ng  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan để 
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có cơ chế bảo tồn bản s c văn hóa của t ng địa phương trong quá trình phát triển 

du lịch  

Căn cứ Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn về công tác du lịch, đề nghị 

cấp có thẩm quyền công nhận điểm du lịch cấp tỉnh tại các địa phương  

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương 

xem xét, lồng ghép ý tưởng phát triển du lịch trong các quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, quy hoạch v ng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các làng nghề, quy 

hoạch giao thông    ph  hợp với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về  

Phát triển du lịch của huyện  Khi các quy hoạch phát triển sản xuất CN-TTCN 

chồng lấn hoặc có ảnh hưởng đến môi trường du lịch, phải tham mưu, đề xuất 

UBND xem xét, quyết định  

3. Phòng Nông nghiệp&PTNT; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới 

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà 

Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện; hướng 

dẫn các địa phương trong phát triển sản phẩm OCOP g n với phát triển du lịch  

Hỗ trợ nhân dân cải tạo, phát triển kinh tế vườn g n với tạo ra sản phẩm du 

lịch tại các xã trong phạm vị đầu tư phát triển du lịch  

Quy hoạch cụ thể và hỗ trợ nhân dân hình thành, phát triển v ng trồng cây 

dược liệu để ổn định kinh tế, đồng thời t ng bước phát triển loại hình du lịch dược 

liệu, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn huyện  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa 

phương xây dựng kế hoạch, nội dung tiếp tục đưa công tác giáo dục di sản và 

tuyên truyền về du lịch vào trường học để nâng cao nhận thức của học sinh  

Định kỳ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cuộc thi Tiếng 

hát dân ca học đường trong trường học nhằm duy trì bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa quê hương đất nước  

5. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa 

phương xem xét, tham mưu đề xuất dành quỹ đất cho du lịch trong quá trình xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  Đồng thời, làm tốt chức năng hướng dẫn, 

tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc đảm bảo vệ sinh, môi trường xanh - sạch - đẹp 

trong phát triển KT- XH nói chung, tại các điểm du lịch nói riêng  

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu đưa 

nội dung phát triển du lịch vào Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm; đề xuất cân 

đối bố trí hợp lý nguồn kinh phí đầu tư phát triển du lịch trong dự toán ngân sách 

để có điều kiện thực hiện Chương trình hành động. 

Phê duyệt và chấp thuận đầu tư các dự án bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa  

trên địa bàn bị xuống cấp hoặc cần nâng cấp để kết nối phát triển kinh tế du lịch 
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trên địa bàn  

7. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu xây dựng cơ 

chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực du lịch đảm bảo chất lượng   

Tham mưu các ngành chức năng thành lập bộ phận chuyên gia giúp Ủy ban 

nhân dân huyện trong việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn vào năm 2025  

Thành lập mới Công ty Lữ hành du lịch nhằm mời gọi và xây dựng các 

tour, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh và khu vực  

8. Phòng Y tế 

Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh phục vụ nhân dân và khách du 

lịch  Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm của 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các khu, điểm Du lịch, nhà hàng, khách 

sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện  

9. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

Tổ chức, kiểm tra và chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn 

về chính sách, chế độ dạy nghề ng n hạn và học nghề  Hàng năm xây dựng kế 

hoạch đào tạo nghề nông thôn, đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo nghề hoạt động 

trong lĩnh vực du lịch  

10. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị tham mưu, đề xuất UBND 

huyện những vấn đề liên quan đến phát triển du lịch Nghi Xuân. 

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

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, chính 

trị, an toàn xã hội trong các hoạt động du lịch, hạn chế và đẩy l i các tệ nạn xã hội, 

đặc biệt là tại các khu, điểm du lịch cấp tỉnh. 

12. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về du lịch huyện trên sóng phát 

thanh và đưa tin trên báo, đài cấp trên để quảng bá du lịch huyện  

Tham mưu UBND huyện tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao nhằm phát huy công năng sử dụng của nhà Văn hóa Nguyễn Du, Quảng 

trường Nguyễn Du, Quảng trường Khu Du lịch biển Xuân Thành, qua đó góp 

phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến đông đảo nhân dân  

Có trách nhiệm quản lý, bảo tồn, phát huy tài nguyên du lịch; đẩy mạnh 

marketing du lịch, thiết kế sản phẩm du lịch tại quần thể Khu di tích Đại thi hào 

Nguyễn Du; khu Du lịch biển Xuân Thành; Đền thờ và Lăng mộ Uy viễn Tướng 

Công Nguyễn Công Trứ; Di tích Đền Củi; cụm Di tích Đền Huyện, Đền thờ Thánh 

sư địa lý Tả Ao - Vũ Đức Huyền và các điểm du lịch cấp tỉnh khác trên địa bàn. 

13. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện 

Tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch huyện chỉ đạo các 
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tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ làm tốt công tác tuyên truyền đến hội viên, 

đoàn viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về 

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển du lịch 

giai đoạn 2020 - 2025; 

14. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

Chủ động phối hợp với các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông 

tin tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ di tích, các hoạt động về nguồn nhằm 

phát huy tốt giá trị của di tích, danh th ng, giáo dục truyền thống cho Đoàn viên 

thanh niên. 

15. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chịu trách nhiệm tăng cường quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá 

trị các tài nguyên du lịch; hàng năm có kế hoạch đầu tư phát triển các điểm du 

lịch; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp 

nhân dân về du lịch và bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh cho du 

lịch phát triển  

Các cơ quan chuyên trách; Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức 

chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện có hiệu quả Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác 

phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025; Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 

thực hiện Chương trình hành động về UBND huyện để báo cáo Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện (qua Phòng Văn hóa - Thông tin huyện)./. 

 
 
 

Nơi nhận:        

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   

- Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- BCĐ phát triển Du lịch huyện; 
- Các phòng ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Bùi Việt Hùng 
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