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KẾ HOẠCH 

Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2030 

 
 

Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (sau 

đây viết tắt là Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Ủy ban 

nhân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

       1. Mục đích 

- Quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Quyết định 

số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

 -  Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể và cộng đồng; 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 mục tiêu ”Phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng 

trong phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ, cơ bản trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025”. 

2. Yêu cầu 

- Các sở, ngành, đơn vị, chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan căn cứ 

Kế hoạch này xây dựng kế hoạch hành động thực hiện phù hợp với nhiệm vụ, 

tính chất, điều kiện, tình hình thực tế của sở, ngành, địa phương, đơn vị theo 

từng nội dung, nhiệm vụ của các Nghị quyết; đồng thời phân công lãnh đạo chỉ 

đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả thiết thực. 

- 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 trong quá trình tổ chức thực hiện. 

II. MỤC TIÊU 

1. Đến năm 2025 

Hà Tĩnh trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, có sức cạnh tranh trong khu 

vực Bắc Trung Bộ phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. 

- Về khách du lịch: Phấn đấu đón được 2,4 triệu lượt khách lưu trú du lịch 

nội địa và 50 ngàn lượt khách lưu trú quốc tế, tăng trưởng khách quốc tế trên 

11%/năm, nội địa trên 5%/năm.  

DỰ THẢO 



- Tổng thu từ du lịch: đạt 8.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp vào GRDP đạt 

9%. 

- Lao động trong lĩnh vực du lịch có trên 9,9 ngàn lao động trực tiếp, trong 

đó có trên 60% lao động được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu về 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. Đến năm 2030 

Du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Hà Tĩnh 

trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn của du lịch Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu 

cầu và mục tiêu phát triển bền vững. 

- Về khách du lịch: Thu hút 80 ngàn lượt khách lưu trú quốc tế và 3 triệu 

lượt khách lưu trú nội địa; tăng trưởng quốc tế là 11,6%/năm, nội địa là 

5,65%/năm.  

- Tổng thu từ du lịch: đạt 10.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp vào GRDP đạt 

11%. 

- Lao động trong lĩnh vực du lịch có trên 23,4 ngàn lao động trực tiếp, 

trong đó có trên 80% lao động được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, đáp ứng yêu 

cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. 

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch 

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

quyết của Trung ương, của tỉnh về du lịch cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân. Nâng cao nhận thức của người dân về nghề du lịch, về cách làm du 

lịch, văn hóa du lịch. Các cấp uỷ 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, tập trung nguồn 

lực tạo sự đột phá mạnh mẽ phát triển du lịch của tỉnh. Đổi mới và đa dạng hóa, 

nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, thường xuyên về 

du lịch Hà Tĩnh đến với khách trong nước và quốc tế.  

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 

nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò và 

tầm quan trọng của du lịch đối với dịch vụ thương mại trong phát triển kinh tế - 

xã hội.  

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

lịch phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng địa 

phương theo các 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.  

Nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng xử văn 

minh, thân thiện với khách du lịch và bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần 



phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút 

của du lịch Việt Nam. 

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch 

Rà soát, sửa đổi chính sách khuyến khích phát triển du lịch theo Nghị quyết 

số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp 

với thực tiễn để tạo điều kiện cho du lịch phát triển. 

Ban hành cơ chế, chính sách 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 trực tiếp tham gia kinh doanh, phát triển du lịch cộng đồng và hưởng lợi từ 

du lịch.  

Khuyến khích phát triển các tổ chức lữ hành, công ty du lịch nội địa chất 

lượng cao. Tăng cường xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, hàng lưu niệm để phục vụ nhu cầu, thị hiếu mua sắm của du khách. 

Thúc đẩy quan hệ hợp tác công - tư và các mô hình quản trị tích hợp các 

khu vực công và tư nhân, doanh nhân và cộng đồng địa phương trong phát triển 

du lịch bền vững; thiết lập các điều kiện tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, 

kích thích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển lực lượng doanh nghiệp, 

hình thành nhiều doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh; hỗ trợ các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch tiếp thu công nghệ mới, kỹ năng 

số và tiếp cận tài chính. 

Ưu tiên nguồn lực cho công tác quy hoạch, đào tạo nhân lực, nghiên cứu thị 

trường, xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch; phát triển du lịch cộng đồng; bảo 

vệ tài nguyên và môi trường du lịch. 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh và đi 

lại cho khách du lịch quốc tế. 

Hoàn thiện các quy định để quản lý và phát triển các mô hình kinh doanh 

mới trong lĩnh vực du lịch phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. 

3. Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 

 Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, nhất là các 

khu du lịch trọng điểm như: Thiên Cầm, Xuân Thành, Lộc Hà, Nước sốt Sơn 

Kim, Ngàn trươi Cẩm trang, Vườn quốc gia Vũ Quang, Hồ Kẻ gỗ, Hồ trại 

tiểu,…. Chú trọng xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối các địa bàn, tạo 

động lực phát triển du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an 

toàn giao thông cho khách du lịch. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế Cụm 

cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương với 59 cầu cảng đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch là một trong ba đầu mối giao thương biển quốc 

tế của Việt Nam và một số cảng thủy nội địa chuyên dùng để phát triển du lịch 

đường biển và đường sông.  



Mở rộng, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông từ Quốc lộ 1, Quốc lộ ven 

biển đến các khu du lịch Thiên Cầm, Xuân Thành, Cửa Sót Lộc Hà...; tuyến 

đường từ đường QL1, QL8 vào các khu, điểm du lịch. 

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

du lịch Thiên Cầm. 

Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn nghiên cứu đầu 

tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, đặc biệt là cơ sở lưu trú, cơ sở 

vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp, phù hợp với nhu cầu và xu 

hướng du lịch mới tại khu du lịch sinh thái hồ Kẻ Gỗ, vườn quốc gia Vũ Quang 

gắn hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang, thác Vũ Môn, đảo nổi Xuân Giang, Nước Sốt 

Sơn Kim và các địa bàn tiềm năng khác. 

Huy động nguồn xã hội hóa và nguồn ngân sách để tổ chức không gian văn 

hóa du lịch tại khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du theo Quy hoạch bảo tồn, 

tôn tạo Khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

376/QĐ-TTg ngày 29/3/2017, gồm: Khu trung tâm, khu quảng trường Nguyễn 

Du và không gian văn hóa Tiên Điền... thành một không gian văn hóa liên hoàn 

phục vụ du lịch. 

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy nhanh thực 

hiện quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch; số hóa các thông tin, tài liệu về 

điểm đến, xây dựng các kho nội dung số, hướng tới hình thành và phát triển hệ 

sinh thái du lịch thông minh. 

4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Chú trọng việc bổ sung nhân lực có chất lượng và đúng chuyên môn cho 

ngành du lịch từ cấp tỉnh đến các địa phương: 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; Hàng năm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch cho đội ngũ cán 

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

tỉnh. 

Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo du lịch hiện có như: Đại học Hà 

Tĩnh, Cao đẳng Nguyễn Du, Cao đẳng Công Nghệ, Trung cấp Nghề Hà Tĩnh, 

Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong xu thế hội 

nhập quốc tế.  

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch 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. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo du lịch. Phối hợp với các doanh 

nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.  

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Chú trọng nâng cao hiểu biết về 

truyền thống, lịch sử, văn hoá Hà Tĩnh, kỹ năng nghề, ngoại ngữ 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. 



Đa dạng các hình thức đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh 

nghiệp tham gia đào tạo nhân lực du lịch; chú trọng đào tạo kỹ năng nghề và kỹ 

năng mềm cho lực lượng lao động trực tiếp phục vụ du lịch, đặc biệt là đội ngũ 

hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch tại điểm; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng dân cư tham gia kinh doanh du lịch và góp 

phần quảng bá điểm đến, hình ảnh du lịch của địa phương. 

Khuyến khích hình thành đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ 

khách du lịch. 

5. Phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch 

Thường xuyên điều tra, nghiên cứu thị trường, nhu cầu và thị hiếu của 

khách du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường khách du lịch. 

Thị trường khách quốc tế: Phát triển đa dạng thị trường khách du lịch quốc 

tế. Tiếp cận và từng bước mở rộng thị trường du lịch các nước trong khối 

ASEAN, đặc biệt là vùng Đông Bắc Thái Lan, Lào, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Úc... 

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... 

Chú trọng xây dựng các tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh gắn với các khu, 

điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Khai thác các tuyến du lịch gắn với 

tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Tập trung khai thác, mở rộng thị trường du 

lịch các nước trong khối ASEAN, đặc biệt là vùng Đông Bắc Thái Lan, Lào… 

Tăng cường khai thác khác du lịch từ các tỉnh phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ, 

miền Trung Tây Nguyên, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 

Quan tâm, tạo thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham quan, du lịch, nghỉ 

dưỡng trong nước; thúc đẩy thị trường khách đi du lịch kết hợp với giáo dục 

truyền thống, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và sinh thái. 

Đẩy mạnh phát triển thị trường khách du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cuối tuần 

gắn với chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tìm hiểu văn hóa lịch sử, trải nghiệm văn 

hoá dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền. 

Định hướng lại thị trường khách du lịch lễ hội, văn hóa tâm linh theo 

hướng kết hợp hài hòa với các mục đích khác nhằm khắc phục tính thời vụ của 

du lịch biển. 

6. Phát triển sản phẩm du lịch 

Đầu tư và tổ chức khai thác đồng bộ du lịch biển gắn với các loại hình du    

lịch khác.  

Chú trọng khai thác các giá trị di sản văn hoá như: Truyện Kiều - Nguyễn 

Du, ca Trù, dân ca Ví, Giặm, Mộc bản trường học Phúc Giang, các lễ hội văn 

hoá để phát triển du lịch. Đồng thời, phát triển du lịch để tôn tạo, gìn giữ, quảng 

bá, nâng tầm, phát huy giá trị văn hoá của Hà Tĩnh. 



 

Khai thác các hoạt động tham quan danh lam thắng cảnh, nghỉ dưỡng, du 

lịch thể thao mạo hiểm gắn với các khu bảo tồn, vườn quốc gia, như: Hồ Kẽ Gỗ, 

hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang, thác Vũ Môn và các địa điểm khác. 

Phát triển loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh tại khu 

du lịch nước sốt Sơn Kim, quần thể khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông. 

Khai thác, phát triển loại hình du thuyền nghe hát Dân ca Ví, Giặm trên 

sông La, sông Lam, sông Phủ, hồ Trại Tiểu, hồ Kẻ Gỗ, hồ Ngàn trươi Cẩm 

trang... nhằm phát triển các tuyến du lịch đường sông. 

Đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo, văn hóa, thể thao... khu vực và 

quốc gia để quảng bá và thu hút khách du lịch đến với Hà Tĩnh. Mời gọi đầu tư 

các trung tâm hội nghị, lưu trú cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí tại khu vực 

trung tâm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và các khu, điểm 

du lịch. 

Khai thác lượng khách công vụ đến làm việc và tham quan tại các khu kinh 

tế, dự án Formosa, cảng Sơn Dương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn khác. 

Khai thác phát triển sản phẩm du lịch gắn với tiềm năng của từng địa 

phương: Làng nghề thủ công truyền thống (mộc Thái Yên, chiếu cói Nam Sơn, 

làng cá Cẩm Nhượng, Thạch Kim, chế tác Trầm hương ở Phúc Trạch…), du lịch 

cộng đồng homestay, du lịch trải nghiệm nông thôn mới ở Nghi Xuân, Lộc Hà, 

Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn... 

Lựa chọn các đặc sản của địa phương phục vụ khách du lịch để có các 

chính sách ưu tiên phát triển như: Kẹo Cu đơ, bưởi Phúc Trạch, cam bù Hương 

Sơn, cam Khe Mây, cam Thượng Lộc, nhung hươu... Xây dựng và triển khai 

thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng các cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại của 

Hà Tĩnh. 

Phát triển sản phẩm du lịch đô thị, du lịch hội nghị, hội thảo, sự kiện 

(MICE); du lịch kết hợp mua sắm, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giải 

trí, đặc biệt là giải trí về đêm tại trung tâm TP Hà Tĩnh. 

7. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch 

Nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước 

và ngoài nước; Đổi mới phương thức, công cụ, nội dung, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ số trong xúc tiến, quảng bá du lịch, bảo đảm thực hiện thống nhất, 

chuyên nghiệp, hiệu quả; phát huy sức mạnh của truyền thông và tăng cường 

quảng bá trên mạng xã hội. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác xúc tiến, 

quảng bá góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người Hà Tĩnh, thu hút 

khách du lịch và các nhà đầu tư.  

Tổ chức và phối hợp tham gia hội nghị, hội thảo, hội chợ… xúc tiến du lịch 

hoặc kết hợp du lịch tại Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc… và 

các địa phương trọng điểm trong nước để 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  

Tổ chức mời và đón đoàn famtrip nước ngoài (Thái Lan, Lào, Trung Quốc, 

Đài Loan…) và trong nước (Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, Miền Trung Tây Nguyên…)đến khảo sát, tư vấn 

xây dựng sản phẩm, tuyên truyền quảng bá về du lịch Hà Tĩnh. 

Mời các chuyên gia marketing và các nhà tư vấn lĩnh vực thương mại điện 

tử hỗ trợ kiến thức, xây dựng trang web, công cụ thanh toán trực tuyến, công cụ 

phát triển thương hiệu gắn với tên miền internet và quảng cáo trực tuyến về du 

lịch. 

Tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đi du lịch nội 

tỉnh, ngoại tỉnh và nước ngoài ưu tiên sử dụng các chương trình tour của các đơn 

vị lữ hành trên địa bàn tỉnh. 

Nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch tỉnh trong việc xúc tiến, quảng bá du 

lịch. Phát huy vai trò của cộng đồng người Hà Tĩnh ở trong nước, nước ngoài 

trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.  

Tích cực, chủ động hợp tác song phương và đa phương về du lịch; ưu tiên 

hợp tác, liên kết khu vực Bắc Miền Trung để phát triển sản phẩm, quảng bá 

điểm đến chung; thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với 

các nước như: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc. 

Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế để trao đổi kinh 

nghiệm, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, thu hút đầu tư, đào tạo nhân lực du lịch. 

8. Ứng dụng khoa học, công nghệ 

Đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong ngành du lịch; phát triển du lịch thông 

minh; xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu; quản lý khách du lịch và hoạt 

động du lịch, tài nguyên du lịch, kiểm soát, giám sát và cảnh báo ô nhiễm trên 

cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và nền tảng công nghệ số. 

Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết 

nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch; mở rộng năng lực cung 

cấp dịch vụ kết hợp giữa kênh thực và kênh số; sử dụng tối đa các giao dịch điện 

tử trong hoạt động du lịch. 

Ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh, sạch trong kinh doanh du lịch. 

Ứng dụng rộng rãi công nghệ trong thanh toán dịch vụ du lịch hướng tới 

giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt, hướng dẫn và khuyến khích khách du lịch 

sử dụng các hình thức thanh toán điện tử trên các thiết bị thông minh. 

Ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thiện hệ thống thống kê du lịch; xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia. 

9. Quản lý nhà nước về du lịch 

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

quản lý nhà nước về 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 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.  

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ và quản lý điểm đến; 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch. Thực hiện tốt công tác thanh tra, 

kiểm tra, chấn chỉnh, khắc 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.  

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, đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn cho du khách. 

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh và khai 

thác các cơ hội, nguồn lực để phát triển, mở rộng, liên kết, hợp tác, phát triển du 

lịch với các nước trong khu vực, các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và thực thi mạnh mẽ các biện pháp bảo 

vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. 

Nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm, bảo đảm ngăn chặn, giảm thiểu và 

xử lý hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động du lịch. 

Chú trọng công tác dự báo, cảnh báo, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ 

thiệt hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng, vận hành cơ sở 

dịch vụ du lịch. 

Khuyến khích các cơ sở dịch vụ du lịch sử dụng năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo, sản phẩm tái chế, tái sử dụng, ứng dụng công nghệ sạch để hạn 

chế ô nhiễm môi trường và giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, 

đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

Tiếp tục rà soát, sửa đổi chính sách khuyến khích phát triển du lịch theo 

Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 phù hợp với thực tiễn để 

tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, 

ưu đãi thu hút đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với Kế hoạch này và 

quy định hiện hành. 

Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tập huấn nâng 

cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người 



dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên tại Hà 

Tĩnh và các vùng miền, địa phương khác trong và ngoài nước để phục vụ phát 

triển du lịch của Hà Tĩnh. 

Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động quảng bá xúc tiến 

đưa hình ảnh Hà Tĩnh đến với du khách. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và phát triển hệ sinh 

thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối nhằm hỗ trợ và tăng 

trải nghiệm cho khách du lịch. 

Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn khuyến khích các cơ sở dịch 

vụ du lịch ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh doanh phát triển 

sản phẩm du lịch. 

Thường xuyên chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch tại từng địa phương, đơn vị. Định kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh và các cơ quan liên quan kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; 

tham mưu, đề xuất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình        

thực hiện. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cân đối 

bố trí ngân sách, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch theo phân kỳ 

hàng năm đạt hiệu quả; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi 

thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu bố trí kinh 

phí để thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn chính sách phát 

triển du lịch và các nội dung khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cân 

đối bố trí ngân sách, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch theo phân 

kỳ hàng năm đạt hiệu quả; tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ 

đầu tư, ưu đãi thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hướng dẫn, tạo thuận lợi trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các 

dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch.  

Kiểm tra, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về bảo 

vệ môi trường và xử lý chất thải tại các khu, điểm du lịch, dự án du lịch, đảm 

bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, ổn định và bền vững. 

Kiểm tra, giám sát các dự án nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất kinh doanh 

khác có ảnh hưởng đến các bãi tắm và các địa bàn khác để có phương án xử lý 

kịp thời, đúng pháp luật và đảm bảo phát triển bền vững. 

6. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa 

phương liên quan trong công tác thẩm định và quản lý quy hoạch, xây dựng các 



khu, điểm du lịch, các dự án du lịch đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. 

7. Sở Giao thông Vận tải  

Tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải hành khách, bảo đảm 

nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành 

phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn, trong đó có các dự án phục 

vụ du lịch.  

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng cơ chế, chính 

sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển hạ tầng giao thông. 

Phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và UBND các thành phố, thị 

xã quy hoạch cắm biển ưu tiên xe du lịch trên một số tuyến đường nội thành, nội 

thị.  

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kêu gọi các nhà đầu tư có 

tiềm năng để đầu tư phát triển du lịch sinh thái theo quy hoạch được duyệt. Tạo 

điều kiện thuận lợi và hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục, hồ sơ thuộc ngành 

quản lý.  

Rà soát, đánh giá việc cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Hồ Kẻ 

Gỗ để tham mưu đề xuất trong việc quy hoạch xây dựng khu du lịch Hồ Kẻ Gỗ. 

9. Sở Công Thương 

Chủ trì, triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với 

các cơ sở sản xuất, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp làng nghề trên 

địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các địa phương để 

phát triển sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là tại các khu, cụm 

công nghiệp, TTCN, làng nghề… gắn với phát triển du lịch. 

Thường xuyên kiểm tra, xử lý việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, 

chất lượng hàng hóa và các nội dung khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 

và thẩm quyền quy định tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, các tổ chức và người dân về 

kiến thức, nội dung, lộ trình thực hiện các cam kết WTO, các hiệp định FTA và 

các cam kết khác có liên quan. 

10. Sở Ngoại vụ 

Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan đại diện ngoại 

giao tại nước ngoài và các đơn vị có liên quan, tăng cường hợp tác, quảng bá 

hình ảnh con người và tiềm năng du lịch Hà Tĩnh ra nước ngoài; tạo điều kiện 

kết nối các tour tuyến du lịch giữa các nước và trong khu vực… đảm bảo phát 

triển du lịch bền vững, phù hợp với các quy định cua pháp luật.  

11. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan 

tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan chức 

năng, các dịa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an 



toàn cho khách khi đến tham quan du lịch tại các khu, tuyến, điểm du lịch trọng 

điểm và trên địa bàn toàn tỉnh. 

Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra đối với 

các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở kinh doanh lưu trú hoạt động tại khu vực 

cửa khẩu, các khu du lịch, các dự án du lịch trên địa bàn đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật. 

Hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại cho 

khách du lịch quốc tế 

12. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch các đơn vị liên quan 

xây dựng dự án bản đồ số hóa các địa danh du lịch và tiềm năng phát triển du 

lịch trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn, Phòng Văn 

hóa - Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố, thị xã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành 

và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí của ngành du lịch; qua đó kêu gọi đầu 

tư phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng. 

Tăng cường kiểm tra các xuất bản phẩm về du lịch trên địa bàn tỉnh để đảm 

bảo định hướng phát triển du lịch theo quy định. 

Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, giới 

thiệu, quảng bá du lịch Hà Tĩnh đến với du khách trong và ngoài nước. 

Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch; chủ trì tham mưu việc phủ sóng Wifi 

miễn phí tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

13. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và 

chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường dạy học gắn liền với tổ chức các hoạt 

động trải nghiệm cho học sinh tại các địa chỉ du lịch văn hóa, lịch sử, sản xuất 

kinh doanh…; đồng thời tuyên truyền về các sản phẩm du lịch của Hà Tĩnh. 

14. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, các ngành, địa 

phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt công tác bảo 

đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hệ thống 

cấp cứu, vận chuyển cấp cứu phục vụ người dân và du khách. 

Thường xuyên kiểm tra vệ sinh ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và 

các quy định liên quan đến quản lý của ngành. Kiểm soát vệ sinh dịch tễ tại các 

cửa khẩu, không để dịch bệnh lây lan từ khách du lịch vào Hà Tĩnh. 

15. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 



Mở các chuyên mục về tuyền truyền quảng bá hình ảnh du lịch Hà Tĩnh và 

đưa tin kịp thời các hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch của các tổ chức, cá 

nhân, du khách và người dân trên địa bàn.  

Tuyên truyền Kế hoạch phát triển du lịch trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; kịp thời nêu gương những cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp cho phát 

triển du lịch, cũng như những tồn tại hạn chế để có biện pháp khắc phục, nhằm 

mục đích phát triển du lịch bền vững. 

16. Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh  

Phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và các đơn vị quản lý Nhà 

nước để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Cũng cố và xây dựng các chi hội nghề nghiệp du lịch, đưa hoạt động của 

các chi hội góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.   

Liên kết với các tổ chức phi chính phủ, các hội nghề nghiệp trong nước và 

quốc tế để giao lưu, trao đổi về nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ, sản phẩm, 

tuyên truyền quảng bá, kết nối tour, tuyến... 

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, GIÁM SÁT, BÁO CÁO 

Định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất các sở, ban, ngành, địa phương, 

đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Sở Văn hóa Thể thao 

và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy 

định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng 

mắc các sở, ngành, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;  

- Tổng cục Du lịch; 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- TTr BCĐ phát triển về du lịch tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TTr Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;  

- Lưu : VT, VX, KT.                                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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