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KẾ HOẠCH 

Phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm 

trên địa bàn huyện Sơn Dương, giai đoạn 2021-2025 

 

Căn cứ Chương trình hành động số 26/CTr-HU ngày 21/9/2017 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 

27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định 

số 384/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê 

duyệt Đề án phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. 

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch 

tâm linh gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế 

hoạch của tỉnh, của huyện về phát triển du lịch. Tập trung khai thác có hiệu quả 

tiềm năng, thế mạnh, phát triển du lịch của huyện theo hướng bền vững.  

Phát triển du lịch tâm linh gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng là thế 

mạnh của huyện như: Du lịch lịch sử, sinh thái, văn hóa, cộng đồng… thu hút du 

khách đến với Sơn Dương; góp phần quảng bá hình ảnh miền đất, con người 

Sơn Dương; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo tồn các giá trị văn hóa, 

lịch sử trên địa bàn huyện; hoàn thành mục tiêu thu hút khách du lịch góp phần 

phát triển kinh tế-xã hội của huyện. 

2. Yêu cầu 

Phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm 

phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về du lịch, văn hóa, tín ngưỡng, 

tôn giáo; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch 

ngành, lĩnh vực liên quan; gắn với bảo vệ di sản văn hóa, môi trường, bảo đảm 

trật tự xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. 

II. MỤC TIÊU 

- Phấn đấu thu hút khách du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch trải 

nghiệm bình quân hàng năm tăng từ 10-15%, góp phần tăng tổng doanh thu xã 

hội từ du lịch. 

- Tạo thêm việc làm cho xã hội, mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 50-100 

lao động làm dịch vụ. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát 

triển du lịch và các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh, của huyện 

nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và 

Nhân dân trên địa bàn về về vị trí, vai trò và ý nghĩa của du lịch đối với sự phát triển 

kinh tế-xã hội của huyện, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong 

việc bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an 

ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, 

tôn trọng pháp luật; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, chân 

thành đối với khách du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch của huyện. 

- Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực 

tham gia bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn để phục vụ phát triển du lịch. 

2. Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái, du 

lịch trải nghiệm 

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá; nâng cao chất lượng tổ chức các lễ 

hội truyền thống trên địa bàn để phát triển du lịch (lễ hội Cầu may, Cầu mùa xã 

Tân Trào; Cầu đinh, Cầu lão xã Hào Phú; lễ hội đình Như Xuyên xã Đồng Quý; 

lễ hội đình Thọ Vực xã Hồng Lạc; lễ hội chùa Thiện xã Thiện Kế; lễ hội đình 

Linh Xuyên xã Hợp Hòa; lễ hội chùa Bảo Quang xã Tam Đa; lễ hội Đền 

Thượng thị trấn Sơn Dương). 

- Từng bước phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm 

như: Thăm quan cảnh quan tự nhiên khu Đồng Man-Lũng Tẩu và các điểm sinh 

thái rừng đặc dụng Tân Trào; trải nghiệm làng nghề chè Vĩnh Tân; trải nghiệm 

chế biến món ăn (cơm lam, nấu xôi ngũ sắc, làm bánh...) và sử dụng các công cụ 

sản xuất, sinh hoạt truyền thống của người Tày tại thôn Tân Lập; cắm trại dã 

ngoại tại khu sinh thái hồ Nà Nưa kết hợp đi bộ thư giãn quanh hồ, đi mảng nứa 

trên hồ...  

- Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Phi lợi nhuận AVENUE (NPO 

AVENUE) thực hiện dự án đầu tư phát triển du lịch cộng đồng - Homestay tại 

xã Tân Trào. 

3. Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn để kết nối các khu, điểm du lịch. 

- Tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cho chủ trương phục dựng chùa Lang Đạo xã Tú Thịnh. Hoàn thiện thủ 

tục, đẩy nhanh tiến độ phục dựng Chùa Đăng Châu thị trấn Sơn Dương, chùa 
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Bảo Quang xã Tam Đa. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện Dự án khu du lịch sinh thái và dịch vụ thể thao Sơn Dương tại xã Tú 

Thịnh, Tân Trào và Minh Thanh. 

- Cải tạo cảnh quan khu sinh thái hồ Nà Nưa tại khu nhà ở cũ của Trạm 

Kiểm lâm; tu sửa tuyến đường đi bộ quanh hồ Nà Nưa và cầu tre qua hồ để phục 

vụ du khách. 

- Lựa chọn các hộ dân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng tại Làng Văn 

hóa-Du lịch Tân Lập, xã Tân Trào; đầu tư phục chế một số công cụ, vật dụng 

sinh hoạt, sản xuất truyền thống của đồng bào dân tộc phục vụ khách du lịch. 

4. Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá 

- Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh đề xuất các dự án kêu gọi 

đầu tư phát triển du lịch, nhất là tại các khu, điểm du lịch sinh thái như: Thác 

Cao Ngỗi xã Đông Lợi, hồ Hoa Lũng và hồ Cây Sấu xã Đại Phú, thác Đồng 

Phai xã Hợp Hòa, thác Đồng Đài xã Hợp Thành. 

- Tham gia các chương trình, kế hoạch quảng bá du lịch của tỉnh và các sự 

kiện du lịch do tỉnh tổ chức. Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện; quảng 

bá, giới thiệu truyền thống văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, sản 

phẩm đặc trưng của huyện bằng nhiều hình thức phong phú như: tờ rơi, tập gấp, 

pa nô, đĩa DVD... 

- Tăng cường và nâng cao chất lượng các tin, bài tuyên truyền, quảng bá, 

xúc tiến du lịch trên hệ thống thông tin của huyện, của tỉnh, của Trung ương; 

chú trọng phát huy hiệu quả việc tuyên truyền, quảng bá du lịch của huyện trên 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, Cổng thông tin du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

5. Tăng cường quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực du lịch 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ hệ thống cơ 

sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp lữ hành các cơ sở dịch vụ du lịch, nhất là 

thời điểm lễ hội, ngày lễ, tết, tháng cao điểm tại các khu, điểm du lịch. 

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, công khai, minh bạch về quy hoạch 

và triển khai thực hiện các dự án; cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư 

vào lĩnh vực phát triển du lịch. 

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân 

cư; bồi dưỡng kiến kiến về văn minh thương mại, văn minh du lịch, chế biến 

món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, hướng dẫn du lịch.... Hỗ trợ phát triển cộng đồng 

trong đầu tư dự án phát triển du lịch. Trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động du lịch cho cán bộ quản lý và cộng đồng dân cư. 
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IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước; 

vốn đầu tư của các doanh nghiệp; từ nguồn huy động xã hội hóa của các tổ chức, 

cá nhân và huy động hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện trong việc quản lý Nhà nước 

về du lịch; tham mưu kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện hàng năm; theo 

dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt kế 

hoạch phát triển du lịch trên địa bàn. Tham mưu gắn các hoạt động văn hóa với 

hoạt động du lịch, phát huy các lễ hội truyền thống, văn hóa dân gian.  

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan thông tấn, 

báo chí tuyên truyền rộng rãi hình ảnh về miền đất, con người Sơn Dương; các 

di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện; tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm cho các hộ gia đình 

tham gia làm du lịch cộng đồng. 

Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tình hình triển khai 

thực hiện kế hoạch phát triển du lịch tâm linh gắn với phát triển du lịch sinh 

thái, du lịch trải nghiệm theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định 

và trình duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch, dịch vụ du 

lịch; thẩm định các hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các 

khu, điểm du lịch trên địa bàn theo phân cấp. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan chức năng 

của tỉnh triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ 

phát triển du lịch, nhất là hệ thống giao thông. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, kế 

hoạch về quảng bá, xúc tiến du lịch; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư 

nghiên cứu, khảo sát và triển khai thực hiện dự án phát triển dịch vụ du lịch.  

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh du lịch, 

giới thiệu hàng hóa, sản phẩm phục vụ du lịch, nhằm kết hợp du lịch tâm linh, 

du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính 

sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư 

có uy tín, có tiềm lực triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. 
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ khả năng ngân 

sách của địa phương tham mưu bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch; giám sát, kiểm 

tra, hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tham mưu phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 

mới; hướng dẫn các xã, thị trấn phát triển các làng nghề, hợp tác xã sản xuất sản 

phẩm nông nghiệp chất lượng cao, các trang trại hữu cơ, trang trại, nhà vườn sinh 

thái; triển khai thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn hệ sinh thái tự 

nhiên, cảnh quan, bảo tồn đa dạng sinh học thuận lợi cho phát triển du lịch. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 

tiếp tục phối hợp với Tổ chức Phi lợi nhuận AVENUE (NPO AVENUE) phối 

hợp với cơ quan Quốc tể Nhật Bản (JICA) triển khai dự án đầu tư phát triển du 

lịch cộng đồng - Homestay tại xã Tân Trào. 

Tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp nông 

thôn gắn với việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và đăng ký chất lượng sản 

phẩm nông sản đặc trưng của huyện. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn rà soát, đưa các công trình, dự án phát triển du lịch trên địa bàn 

huyện vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tham mưu thực hiện công tác quản 

lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch. 

6. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế và các dự án thu 

hút đầu tư phát triển du lịch của huyện. 

7. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tồ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện 

Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia giữ gìn 

bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ môi trường du lịch 

xanh, sạch, đẹp, an toàn nhằm nâng cao hình ảnh về miền đất, con người Sơn 

Dương để phát triển du lịch; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi 

mở, chân thành đối với khách du lịch. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế 

tại địa phương, trong đó chú trọng khai thác những lợi thế về du lịch trên địa 
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bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện trong việc xây dựng và tổ 

chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. 

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch; quy tắc ứng xử nơi công 

cộng đến cán bộ, Nhân dân và du khách nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách 

nhiệm trong văn minh thương mại, văn minh du lịch, bảo vệ và phát huy các giá 

trị văn hóa tại các di tích lịch sử văn hóa, giữ gìn cảnh quan, môi trường, an ninh 

trật tự tại các khu, điểm du lịch. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện; 

- Thành viên BCĐ phát triển du lịch huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, Phó VP UBND huyện; 

- Chuyên viên VX; 

- Lưu: VT, PVHTT      b. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Phạm Thị Nhị Bình 
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