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KỂ HOẠCH 

Thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch năm 2023 

Thực hiện Chương trình số 09/CTr/HU ngày 28/4/2021 của Huyện ủy Hạ 

Lang về việc thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch trên địa bàn huyện, 

giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 04/10/2021 của Ban chỉ 

đạo thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch giai đoạn năm 2021-2025; 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung 

đột phá về phát triển du lịch năm 2023 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung, giải pháp thực hiện Chương trình hành 

động số 09-CTr/HU; tập trung xây dựng và phát triển dịch vụ du lịch trên cơ sở 

khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có tại địa phương, phát huy tối đa sự tham gia 

của người dân và cộng đồng dưới sự hỗ trợ về chuyên môn của các ban, ngành, 

đoàn thể huyện. 

- Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du 

lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thúc đẩy xã hội hóa về du lịch, 

khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. 

Phát triển sản phẩm du lịch và đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch huyện Hạ Lang. 

2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động triển khai thực hiện phải có tính khả thi, phù hợp với 

nguồn lực, tình hình thực tế và đạt hiệu quả. 

- Đảm bảo sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đơn 

vị và địa phương trong triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu theo Kế hoạch 

năm đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác phát triển dịch vụ du 

lịch trên địa bàn 

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức hoạt động truyền dạy các làn điệu dân ca tại 

địa phương; tập trung xây dựng điểm mô hình Đội văn nghệ phục vụ du lịch tại xã 

Đồng Loan. 

- Khuyến khích các Trường THCS, DTNT, THPT trên địa bàn đưa các làn 
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điệu dân ca vào chương trình hoạt động ngoại khóa; tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, quảng bá về tiềm năng phát triển du lịch cho học sinh các trường học trên 

địa bàn huyện. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh 

về dụ lịch tại địa phương 

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương Hạ Lang.  

Tập trung tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như: 

panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... chú trọng quảng bá du lịch trên Trang thông 

tin điện tử của của huyện, xã, trên các công cụ mạng xã hội như Facebook, 

Youtube và thông qua các hoạt động tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa – 

Truyền thông huyện các bài hát ca ngợi quê hương Hạ Lang. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với các sự 

kiện của quê hương, địa phương, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, quảng bá về hình ảnh con người và quê hương Hạ Lang. 

- Thực hiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các bản sắc văn hóa truyền 

thống của dân tộc (bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc Nùng Khen lài, xã 

Thống Nhất, Thị Hoa). 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền về du lịch. 

3. Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch 

- Tiếp tục đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, đường vào Động Dơi, xã Đồng Loan. 

- Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Phúc thị trấn Thanh Nhật. 

- Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đền thờ nàng Tô Thị xã Đồng Loan. 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển du lịch cộng đồng xóm Đồng Tâm, xã 

Đồng Loan. 

4. Xây dựng sản phẩm du lịch  

4.1. Sản phẩm du lịch khám phá, tìm hiểu Danh thắng quốc gia Động Dơi 

và trải nghiệm vẻ đẹp xứ sở hoa Trạng Nguyên 

- Tiếp tục trồng hoa trạng nguyên, cây cảnh, xếp đá,... phù hợp với truyền 

thống văn hóa địa phương.  

- Tổ chức Lễ hội cỏ cháy đồi Ba Quáng tại xã Vinh Quý 

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Cao nguyên đá 

Đồng Văn nghiên cứu, khảo sát, lập phương án đầu tư Di tích danh lam thắng 

cảnh Động Dơi, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang (sau khi UBND tỉnh chấp thuận 

chủ trương). 

4.2. Sản phẩm du lịch cộng đồng 

- Tuyên truyền bảo tồn, gìn giữ nhà đá cổ truyền thống tại xóm Nà Vị xã 

Minh Long và nhà sàn xóm Đồng Tâm, xã Đồng Loan. 

- Tập trung hỗ trợ xây dựng xóm Đồng Tâm, xã Đồng Loan thành làng du 

lịch cộng đồng. 
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- Nâng cao chất lượng sản phẩm nghề truyền thống hiện có: nghề làm mía 

đường phên xóm Lũng Đốn, Thị trấn Thanh Nhật và xóm Nhương Hoan, xã Vinh 

Qúy; nghề đan lát tại các xã Thắng Lợi, Đức Quang. 

- Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ xây 

dựng sản phẩm du lịch: làn điệu Phong Slư, hát then đàn tính, hát Lượn..., nhạc cụ 

dân tộc, lễ hội truyền thống, các môn thể thao, trò chơi dân gian địa phương. 

5. Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Công viên địa 

chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các Công ty 

lữ hành trong và ngoài tỉnh xây dựng kết nối tuyến du lịch của huyện với các 

huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa, Thạch An để hình thành tuyến du lịch theo lộ 

trình: Thác Bản Giốc (Trùng Khánh) - Làng đá cổ, Động Dơi, Chùa Sùng Phúc 

(Hạ Lang) - Cửa khẩu Tà Lùng (Quảng Hòa) - Di tích chiến thắng Đông Khê 

(Thạch An).  

6. Xây dựng Văn hóa du lịch 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và vận động các tổ 

chức, cá nhân tham gia xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, thân thiện 

để mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch. 

- Cử cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch; đẩy mạnh triển 

khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử về văn hóa du lịch đối với tất cả các tổ chức, cá 

nhân tham gia các hoạt động phục vụ du lịch. 

7. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch 

- Thực hiện quản lý theo quy hoạch bao gồm quy hoạch tổng thể phát triển 

du lịch gắn liền với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện; quy hoạch 

chi tiết phát triển du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để 

phát triển và hội nhập đặc biệt là hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và quản lý 

hệ thống. 

- Tiếp nhận và quản lý công trình đường vào Động Dơi, Bãi đỗ xe thuộc 

xóm Đồng Tâm, xã Đồng Loan khi tỉnh bàn giao cho huyện. 

- Ban hành quy chế hoạt động và tổ chức ra mắt Ban quản lý khu di tích 

Đền thờ Tô thị và danh lam thắng cảnh Động Dơi, xã Đồng Loan. 

- Quản lý tốt các điểm có cảnh quan đẹp như Đồi hoa dã quỳ xã Thị Hoa, 

Đường hoa trạng nguyên xã Quang Long, Đồi cỏ cháy xã Vinh Quý,... 

- Tiếp tục chỉ đạo thành lập các đội tự quản; tình nguyện viên. Triển khai 

giải pháp bảo vệ an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du 

khách khi đến thăm quan các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn huyện. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng từ các nguồn ngân sách của Trung ương, địa phương, lồng ghép 
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các chương trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, và nguồn xã 

hội hóa, các nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Là cơ quan Thường trực tham mưu Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện theo 

dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tham mưu bổ sung nội 

dung phát sinh, tổ chức sự kiện kích cầu du lịch để đưa khách đến với huyện; thực 

hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện 6 tháng, 

năm và đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nội dung đột phá về phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu thực hiện các nội 

dung về phát triển nguồn nhân lực; xây dựng sản phẩm du lịch; công tác xúc tiến 

du lịch; xây dựng Văn hóa du lịch và quản lý Nhà nước về du lịch. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

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

trong công tác quy hoạch địa điểm du lịch, lập quy hoạch chi tiết để xác định, 

khoanh vùng các khu, điểm phát triển du lịch; tham mưu phương án sửa chữa, 

nâng cấp đường giao thông kết nối các điểm du lịch triển khai trong năm 2023. 

- Tham mưu tổ chức Hội chợ và tham gia Hội chợ, trưng bày gian hàng quảng 

bá sản phẩm thương hiệu địa phương tại các sự kiện diễn ra trong, ngoài huyện. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin khảo sát đề xuất, cải tạo, nâng 

cấp các điểm CVĐC UNESSCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, triển khai mô hình sinh kế gắn với du lịch 

cộng đồng tại xã Minh Long, xã Đồng Loan. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

tiếp tục tuyên truyền, định hướng nhân dân trong việc lựa chọn các mô hình 

(trồng cây ăn quả, trồng hoa....); triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) phục vụ cho phát triển du lịch. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại các điểm di 

tích, danh thắng, điểm thăm quan tự phát trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các xã, 

thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường phục vụ cho phát triển du lịch 

bền vững. 

- Tham mưu đề xuất việc cắm chỉ giới bảo vệ; rà soát, tiếp tục thực hiện 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các di tích lịch sử văn hoá được xếp 

hạng và các điểm CVĐC UNESSCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu thực hiện công 
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tác xúc tiến đầu tư du lịch, giải pháp về vốn, chính sách ưu đãi đặc thù đối với các 

nhà đầu tư. 

- Căn cứ nguồn ngân sách tại địa phương thẩm định, bố trí kinh phí để thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch khi có nguồn vốn. Hướng dẫn thanh 

quyết toán các khoản chi theo Nghị quyết 78 /2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

và nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. 

6. Ban QLDA ĐT&XD huyện 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu thực hiện công tác 

đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch; nghiên cứu, khảo sát, lập phương án đầu tư Di tích 

danh lam thắng cảnh Động Dơi, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang (sau khi UBND 

tỉnh chấp thuận chủ trương). 

7. Văn phòng HĐND – UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm, nhất là mùa lễ hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ sở 

kinh doanh ăn uống đảm bảo an toàn, chất lượng phục vụ cho phát triển du lịch. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn về việc đưa các làn điệu dân ca vào 

giảng dạy trong trường học (đưa các làn điệu dân ca vào dạy trong các giờ hoạt 

động tập thể đầu tuần, các giờ học âm nhạc, các giờ sinh hoạt đội...). Tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, tuyên truyền các 

điểm phát triển du lịch và các điểm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng trên địa bàn huyện trong các hoạt động ngoại khóa. 

9. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, quảng bá; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT gắn 

với công tác tuyên truyền về du lịch. 

- Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động Đội văn nghệ chủ chốt của huyện 

để phục vụ các hoạt động, sự kiện của huyện. Tham mưu tổ chức cuộc thi “Hát 

dân ca - trình diễn trang phục dân tộc huyện” năm 2023. 

- Mở các lớp truyền dạy các làn điệu dân ca. Hỗ trợ các xã, thị trấn trong 

công tác tuyên truyền, xây dựng câu lạc bộ dân ca, đội văn nghệ quần chúng và tổ 

chức các hoạt động phục vụ du lịch tại địa phương. 

10. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các Đồn biên phòng 

Cửa khẩu Lý Vạn, Quang Long, Thị Hoa 

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự các điểm di tích, danh 

thắng, điểm thăm quan và đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với Hạ Lang.   

- Theo chức năng nhiệm vụ 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 



6 

 

trên địa bàn. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện 

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng cao 

nhận thức của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về phát 

triển du lịch, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện. 

- Tổ chức ra quân xếp đá, trồng hoa trạng nguyên các tuyến đường vào 

Động Dơi, xã Đồng Loan. 

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và bám sát các nhiệm vụ tại Kế 

hoạch này để xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch năm 2023 của địa phương, gửi 

về phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 25/02/2023 tổng hợp, theo dõi. 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đơn vị của huyện trong triển 

khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 

10/6/2023) và tổng kết năm (trước ngày 20/11/2023) về UBND huyện (qua phòng 

Văn hóa và Thông tin). 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá phát triển du lịch năm 

2023. Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL; 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                     Hoàng Minh Nhất 

   KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 
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