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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Xuyên, ngày       tháng       năm 2023 
 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức hoạt động du lịch huyện Cẩm Xuyên năm 2023 

 

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết    -     U n                     n 

   p   n   ảng bộ huyện Cẩm Xuyên về phát triển du lị   đến năm    5, định 

 ướn  đến năm     , U  D  u ện xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động du lịch 

Cẩm Xu ên năm      với những nội dun   ơ bản n ư s u: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua các hoạt động du lị   năm     , ph n đ u thu hút trên 600.000 

lượt k á  , tron  đó  ó  ơn 6 .    lượt k á   lưu trú, với  ơn 5.    k á   quốc 

tế; tổng doanh thu từ du lị   đạt trên 500 tỷ đồng. 

- Thông qua công tác tuyên truyền, quảng bá và hoạt động c a các dịch vụ du 

lị   tron  năm để t u  út đầu tư v o n  n  du lịch, tạo tiền đề phát triển du lịch 

Cẩm Xuyên mạnh mẽ  ơn tron  n ữn  năm tới. 

2. Yêu cầu 

 -  ổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quản  bá; đ  dạng 

hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao ch t lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu c a 

du khách, xây dựng du lịch Cẩm Xuyên thân thiện, an toàn, tạo hiệu ứng tích 

cực, sức lan tỏa và sự quan tâm, chú ý c a du khách gần x  v   á  n   đầu tư. 

- Tăn   ường quản lý n   nướ  đối với hoạt động du lịch; phát huy cao vai 

trò ch  thể c a các doanh nghiệp, các tổ chức, hộ  i  đìn ,  á n ân t  m  i  

dịch vụ du lịch trong việ  đầu tư   o  á  sản phẩm du lịch, các dịch vụ và xã hội 

hóa nguồn lực bảo đảm cho việc tổ chức các hoạt độn  văn  ó , t ể thao.. phục 

vụ du lịch.   

II  C C NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1  Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá 

- Tuyên truyền, quảng bá trực quan thông qua pano, cổng chào, biển chỉ dẫn…: 

+ Xây dựng cụm pano quảng bá du lịch Thiên Cầm và du lịch Kẻ Gỗ (tại 

ngã ba giao cắt giữa Quốc Lộ 1A và Quốc lộ 8C - đường lên Kẻ Gỗ). 

Thời gian thực hiện:  ăm 2023. 

+ Sửa chữa biển led, thay thế nội dung cổng chào tại ngã ba giao cắt giữa 

Quốc lộ 1A với Quốc lộ 8C - Thị tr n Cẩm Xuyên. 

Thời gian thực hiện:  ăm 2023. 
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+ Làm các biển chỉ dẫn về  á  k u, điểm du lịch; kiểm tra, sửa chữa các  

biển chỉ dẫn về Khu du lịch Thiên Cầm. 

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

- Quảng bá, giới thiệu về du lịch Cẩm Xuyên thông qua báo chí, truyền 

hình và truyền thông mạng xã hội… 

+ Xây dựng các phóng sự, các bản tin về du lịch Cẩm Xu ên đư  lên 

sóng truyền  ìn , báo    Tĩn ,… 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2023. 

+   ư    u ên mục du lịch Cẩm Xuyên vào Cổn  t ôn  tin điện tử c a huyện. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2023. 

+ Tổ chức cuộc thi hình ảnh và video clip “Về miền đất Cẩm” 

Thời gian thực hiện: tháng 2, tháng 3/2023. 

+  Xây dựng tập sách ảnh “Du lịch Cẩm Xuyên”. 

Thời gian thực hiện: tháng 4/2023. 

+ Xây dựng bộ phim ““Du lịch Cẩm Xuyên”. 

Thời gian thực hiện: tháng 4/2023. 

- C ỉ đạo  á  n     n , k á   sạn l m biển quản   áo bằn  đèn Led, tăn  

 ườn   ệ t ôn  đèn tr n  trí tại  á   ơ sở lưu trú, n     n . 

T ời  i n t ự   iện: Tháng 3/2023. 

2  Phát triển sản phẩm du lịch 

- Tiếp tục kêu gọi, thu hút Beach club, dịch vụ motor nước, dịch vụ câu 

mự  đêm, lướt ván, dù lượn, ẩm thự  đêm .v.v. tại Khu du lịch Thiên Cầm 

nhằm đ  dạng các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu c a du khách; Hỗ trợ mô hình du 

lịch Homestay Thiên Cầm; Chỉ đạo Beach club tổ chứ    ươn  trìn  n  ệ 

thuật vào dịp cuối tuần để tạo sự t u  út đối với du khách. 

- Phối hợp với  á   ơ sở tôn giáo trong huyện n ư C ù  Yên Lạc, Chùa 

Cầm Sơn, n o i  u ện n ư C ù   ươn  Tí   (C n Lộ ),  ền thờ Chế thắng 

Bích Châu (Kỳ Anh); các di tích lịch sử, văn  ó  tron  v  n o i  u ện (Khu 

lưu niệm Hà Huy Tập, k u di tí   n ã b   ồng Lộ …) để đáp ứng nhu cầu du 

lịch tâm linh, du lị   văn  ó , lịch sử c a du khách. 

-  Khảo sát, tạo điều kiện   o n ười dân đầu tư v  đư  v o  oạt động một 

số dịch vụ tại Khu du lịch hồ Kẻ Gỗ, đập Sôn  Rá , đập T ượn  Tu .. để 

phát triển loại hình du lịch sinh thái. 

-  ư  dân    Ví, Dặm Nghệ Tĩn  (t ôn  qu   oạt động c a các nghệ 

nhân, các câu lạc bộ) vào hoạt động du lịch. 

- Tổ chức một số hoạt độn  văn  ó , thể thao phục vụ khách du lịch, 

đặc biệt là Lễ hội Cầu n ư   ượng bạn, Lễ hội đu  t u ền… 
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3. Tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

Tổ chức các lớp tập hu n nâng cao kỷ năn , văn  ó  ứng xử phục vụ du 

khách   o đội n ũ  án bộ, n ân viên  á   ơ sở lưu trú, các nhà hàng, quán ăn 

và nhữn  n ười khác tham gia các dịch vụ du lịch. 

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

4. Tăng cường quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn, thân 

thiên trong hoạt động du lịch 

- Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm các dịch vụ du lị   đều có giá cả hợp lý 

và thực hiện nghiêm việc công khai, niêm yết giá. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa  á  p òn , n  n , đơn vị và các xã, thị tr n 

liên quan nhằm đảm tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông tại  á  k u, điểm 

du lịch.  ư   á  dịch vụ n ư xe điện 4 bánh chở k á  , mo to nước, thuyền 

đư  k á    âu mự  b n đêm,… v o  oạt độn  qu   ũ, có sự quản lý; xử lý 

dứt điểm tình trạng chèo kéo khách, n ười ăn xin, n ặt ống long, sử dụng 

loa máy với âm thanh lớn k ôn  đún  nơi qu  định, thả rông gia súc trong 

khu du lịch tại Khu du lịch Thiên Cầm. 

- Kiện to n đội n ũ, trang bị p ươn  tiện và tổ chức tập hu n kỷ năn  xử 

trí   o đội n ũ l m  ôn  tá  cứu hộ; làm các biển nội quy, cảnh báo và triển 

khai các giải pháp cảnh giới đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển hoặc 

du ngoạn trên các hồ, đập. 

Thời gian thực hiện: Tháng 2/2023. 

5. Xây dựng các tour tuyến du lịch: Ban quản lý Khu du lịch Thiên 

Cầm ch  trì, phối hợp với  á  p òn , b n, đơn vị liên quan xây dựng tour 

tuyến kết nối k u, điểm du lị   trên địa bàn huyện. 

6  Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và các công trình văn 

hóa phục vụ du lịch 

- Khu du lịch Thiên Cầm: 

+ Tập trung triển k  i  i i đoạn một dự án Hạ tầng du lịch Nam Thiên 

Cầm đảm bảo đún  kế hoạ  , đồng thời hạn chế tối đ  ản   ưởng c a việc thi 

công tới hoạt động du lịch. 

+ Sửa chữa hệ thốn  điện, đèn   iếu sán , đèn tr n  trí tron  K u du lịch.  

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

+ Sửa sang, tu bổ hệ thống thu và xử lý nước thải bảo đảm không ảnh 

 ưởng x u đến môi trường. 

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

+ Vệ sin  môi trường, chỉnh trang các khu vực công cộng trong Khu du lịch. 

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 
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+ Tạo điểm checkin tại Quản  trường Hồ Tùng Mậu, Chùa Cầm Sơn, 

Chùa Yên Lạ … 

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

+ Tạo điểm vui   ơi v  t u  út  á  dịch vụ đáp ứng nhu cầu vui   ơi, 

giải trí dành cho trẻ em. 

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

+ Chỉ đạo, đôn đố   á   ơ sở dịch vụ tại Khu du lịch (các khách sạn, 

nhà nghỉ, nhà hàng,  e     lub…) đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, vệ sinh 

khuôn viên, tu sửa nâng c p  ơ sở vật ch t. Riên  đối với các khách sạn 

n ư: T iên ý, Côn   o n, Sôn  L  v  Nhà nghỉ dưỡng Công an Thiên Cầm 

cùng với việc sửa chữa, nâng c p  ơ sở vật ch t phục vụ lưu trú,  ần sửa 

sang lại các sân thể thao (tenis, bóng chuyền) và bố trí     i n   n  trưn  

bày các sản phẩm OCOP huyện Cẩm Xuyên. 

Thời gian thực hiện: Tháng 2, tháng 3 và nử  đầu tháng 4/2023. 

+ Chỉ đạo, phối hợp với nhà chùa chỉnh trang cản  qu n, tăn   ường hệ 

thống chiếu sáng chùa Cẩm Sơn. 

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

+ Hoàn thiện  ơ sở hạ tần  để di dời hệ thống ốt quán dọc kè biển. 

Thời gian thực hiện: Tháng 9, tháng 10/2023. 

- Khu du lịch Kẻ Gỗ: 

+ Tạo cảnh quan xung quanh Khu vực cầu v  đền thờ Tổn   í t ư Lê Duẩn; Rà 

soát, quy hoạ  , t u  út đầu tư  ệ thống ốt quán bán nước giải khát, điểm bán 

  n  lưu niệm, điểm checkin. 

Thực hiện trong tháng 3, tháng 4, tháng 5/2023.   

+ Trùng tu, tôn tạo  ền thờ Lê Duẩn. 

+ Xin ch  trươn    a UBND tỉnh và các ngành hữu qu n để xây dựng 

bến thuyền; vận động doanh nghiệp đầu tư một số thuyền phục vụ du khách 

viếng và tham quan di tích Miếu thờ liệt sỹ Sân bay Li Bi (lòng Hồ Kẻ Gỗ). 

- Thị trấn Cẩm Xuyên: 

+ Tổ chức chỉnh trang: Khu Tượn  đ i     u  Tập và kè Sông Hội. 

+ Thu hút, vận động các nhà hàng cung c p dịch vụ ăn sán  mở rộng quy 

mô để phục vụ nhu cầu đ  dạng c a du khách. 

7. Các hoạt động  hai trương du lịch Thiên Cầm 

- C ươn  trìn  n  ệ thuật Lễ hội du lịch Cẩm Xuyên 2023 

Thời gian: Dự kiến 15/4/2023. 

 ị  điểm: Quản  trường Hồ Tùng Mậu. 
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Kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện, ngân sách xã và  u  động các nguồn 

xã hội hóa. 

- Tổ chức Giải Bóng chuyền nữ 

Thời gian: Dự kiến từ ngày 12-15/4/2023. 

 ị  điểm: Khu du lịch Thiên Cầm. 

Kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện, n ân sá   xã v   u  động các nguồn 

xã hội hóa. 

- Tổ   ức Giải đu  t u ền tru ền thống huyện Cẩm Xu ên năm      

T ời  i n: Dự kiến từ n         đến n       5     . 

 ị  điểm: K u du lị   T iên Cầm. 

Kin  p í: Ngân sách huyện, n ân sá   xã v   u  động các nguồn xã hội hóa. 

- Tổ chức Lễ hội Cầu   ư xã Cẩm   ượng 

Thời gian: Ngày 26/5/2023 (vào ngày 08/4 Âm lịch), 

 ị  điểm: Miếu   ư Ôn  - xã Cẩm   ượng. 

Kinh phí thực hiện: N ân sá   xã v   u  động các nguồn xã hội hóa. 

- Tổ chức Giải bón  đá bãi biển 

Thời gian: tháng 7/2023. 

 ị  điểm: Khu du lịch Thiên Cầm. 

Kinh phí thực hiện: Kinh phí xã hội hóa (hãng bia Huda). 

- Tổ chức các hoạt động ẩm thự  đêm  ắn với giới thiệu sản phẩm đị  p ươn  

Thời gian: Các tối thứ 7 và ch  nhật tron  t án  6, 7, 8 năm     . 

 ị  điểm: K u ẩm t ự  đêm, k u du lị   T iên Cầm. 

Kin  p í:  u  độn  n uồn xã  ội  ó . 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Trên  ơ sở nhiệm vụ  á  đơn vị trong Kế hoạ  ,  á  đơn vị ch  trì lập dự 

trù kinh phí gửi về p òn  Văn  ó  - Thông tin tổng hợp, phòng Tài chính - Kế 

hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

- Vận độn   á  đơn vị, doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt 

độn  n ư Lễ hội k  i trươn  du lịch Cẩm Xu ên năm     ,  á   oạt độn  văn 

hóa, thể thao phục vụ du lịch. 

IV  T  CH C THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá - Thông tin: Kiểm tr , đôn đố   á  p òn , đơn vị, địa 

p ươn  liên qu n t ực hiện Kế hoạch này. 

2  Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

- Xây dựng phóng sự, tin, bài quảng bá về du lịch Cẩm Xuyên, quảng bá về các 

hoạt động du lịch Cẩm Xu ên năm   23; Lễ hội “du lịch Cẩm Xuyên 2023”. 
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- Xây dựng Kịch bản tổ chức C ươn  trìn  n  ệ thuật Lễ hội du lịch Cẩm 

Xuyên 2023. 

- Ch  trì tổ chức Giải bóng chuyền nữ  tại Khu du lịch Thiên Cầm. 

- Ch  trì, phối hợp với p òn , b n, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi hình ảnh 

và video clip “Về miền đất Cẩm”. 

- Phối hợp với  á  đơn vị liên quan tổ chức: C ươn  trìn  n  ệ thuật phục vụ 

Lễ k  i trươn  du lịch Cẩm Xuyên 2023, Lễ hội đu  t u ền, Giải  ón  đá n m 

bãi biển, Lễ hội cầu n ư   ượng Bạn. 

3. Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm 

- Ch  trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế 

hoạch  khảo sát, lập dự toán kinh phí và thực hiện các hạng mục chỉnh trang Khu 

du lịch Thiên Cầm, chỉnh trang cảnh quan chùa Cầm Sơn.  

- Ch  trì t  m mưu xâ  dựng Kế hoạch và tổ chức: C ươn  trìn  n  ệ thuật 

phục vụ Lễ k  i trươn ; Giải đu  t u ền; Giải bón  đá n m bãi biển; hoạt động ẩm 

thự  đêm. 

- Phối hợp với Trun  tâm Văn  ó  - Truyền thông tổ chức Giải bóng chuyền nữ. 

- Phối hợp với UBND Thị tr n Thiên Cầm, phòng Tài chính - Kế hoạch thành 

lập tổ hợp tác xe điện. 

- Kiện to n  ội cứu hộ, cứu nạn, làm biển nội quy, quy chế, biển cảnh báo an 

toàn khi tắm biển. 

- Ch  trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan, UBND Thị tr n Thiên Cầm 

tăn   ường công tác quản lý về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đảm bảo vệ 

sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ… 

- Phối hợp với UBND Thị tr n Thiên Cầm xử lý dứt điểm tình trạn  ăn xin, n ặt 

ốn  lon ,… v  thả rông trâu bò tại Khu du lịch. 

- Ch  trì, phối hợp với UBND Thị tr n Thiên Cầm, UBND xã Cẩm   ượng, 

 o n T  n  niên huyện ra quân làm sạch bãi biển, vệ sin  môi trường tại các tuyến 

đường Khu du lịch, dọc kè biển. 

-  u  động nguồn kinh phí xã hội  ó  để tổ chức các hoạt động tại Khu du 

lịch Thiên Cầm. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Hoàn thiện quy hoạ   n  ĩ  tr n  mới để tiến hành di dời n  ĩ  tr n  tại 

Khu du lịch Thiên Cầm. 

- Rà soát, triển khai cải tạo, nâng c p một số tuyến đường phục vụ hoạt 

động du lịch: Tuyến từ chân cầu Cẩm Lĩn  đến khu vực Hải  ăn , tuyến từ 

Quốc Lộ  A v o     văn  ó  t ôn   m  ắc Thành - xã Cẩm Thành; tuyến 

đường vào cầu v   ền thờ cố Tổn   í t ư Lê Duẩn. 
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5  Đồn Biên phòng Thiên Cầm: Phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch Thiên 

Cầm tạo cảnh quan tại cổng chùa Cầm Sơn quản lý các hoạt động dịch vụ n ư 

motor nước, thuyền đư  k á    âu mự  b n đêm và công tác cứu hộ, cứu nạn. 

6. Phòng Y tế: Xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh 

an toàn thực phẩm tại  á  k u, điểm du lịch. 

7. Ban quản lý Dự án 

- Triển khai các dự án theo quy hoạ   đã được phê duyệt. 

- Tăn   ườn   iám sát đảm bảo ch t lượng, tiến độ thi công các công trình. 

8  Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể: Tiến hành ra quân tổng vệ sinh 

môi trườn  trên địa bàn toàn huyện (tổ chức 2-  đợt v o t án   ,  ,   năm 

2023). 

9. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhượng 

- Ch  trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động c a lễ hội 

Cầu   ư  ồm: Lễ hội chính, các hoạt độn  văn  ó  văn n  ệ phục vụ lễ hội một 

cách trang nghiêm. 

- Phối hợp với Ban quản lý KDLTC, Trun  tâm Văn  ó   Truyền thông 

trong khâu tổ chức và thành lập đo n t  m  i  “giải đua thuyền huyện Cẩm 

Xuyên năm 2023” đạt ch t lượng. 

10. Uỷ ban nhân dân Thị trấn Thiên Cầm 

- Ch  trì xây dựng kế hoạch chỉn  tr n  đô t ị, tạo cản  qu n môi trường 

xanh, sạ  , đẹp; xây dựng các hoạt độn   ướng ứng các hoạt động du lịch huyện 

Cẩm Xu ên năm     . 

- Thành lập đo n v  tổ chức tập luyện để t  m  i  “giải đua thuyền huyện 

Cẩm Xuyên năm 2023”  đạt ch t lượng. 

- Xử lý nghiêm tình trạng các hộ dân thả rông trâu bò tại KDLTC. 

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác VSMT tại các tuyến đường dọc 

xuống KDL và KDLTC. 

11. Ủy ban nhân dân các xã: Yên Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Lĩnh, Cẩm 

Lộc, Nam Phúc Thăng 

- Thành lập đo n v  tổ chức tập luyện để t  m  i  “giải đua thuyền huyện 

Cẩm Xuyên năm 2023” đạt ch t lượng. 

- Bố trí lự  lượng tổng vệ sinh các tuyến đườn  đến Khu du lịch thuộ  địa 

bàn c a từn  đơn vị, vệ sinh dọc các bãi biển. 

12. UBND các xã, thị trấn có khu, điểm du lịch 

- Tăn   ường công tác quản lý về dịch vụ phục vụ du khách. 

       - Bố trí lự  lượng tổng vệ sinh các tuyến đườn  đến khu du lị  , điểm du 

lịch thuộ  địa bàn c a từn  đơn vị. 
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13. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn: 

Thực hiện nhiệm vụ theo chứ  năn  n iệm vụ và sự phân công c   Lãn  đạo 

UBND huyện. 

Trên đâ  l  Kế hoạ   tổ   ứ   á   oạt động du lịch huyện Cẩm Xu ên năm 

2023, yêu cầu Th  trưởn   á  p òn , b n,  ơ qu n, đơn vị liên quan; UBND các 

xã, thị tr n nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Sở V TTDL    Tĩn ; 

- T ường trực Huyện   ;    D  u ện;  

- Ch  tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởn   á  p òn , b n, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị tr n; 

- Lưu VT. 

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

         Phạm Văn Thắng 
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