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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái, tâm linh
huyện Gia Bình giai đoạn 2021- 2025
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 23/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ
huyện Gia Bình về việc phát triển du lịch sinh thái, tâm linh giai đo ạn 2020-2030
huyện Gia Bình,;
Quyết định số 386/QĐ-UBND, ngày 19/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, tâm linh giai đo ạn 2020-2030
huyện Gia Bình;
UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái,
tâm linh huyện Gia Bình giai đoạn 2021-2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của
Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về p hát triển du lịch, phù hợp với chiến lược và
quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH phù hợp với định hướng phát triển du lịch và
các quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh.
Triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái, tâm linh giai đoạn
2020-2030 huyện Gia Bình theo lộ trình, nhằm từng bước xây dựng p hát triển du
lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng theo hướng chuyên nghiệp , có trọng tâm,
trọng điểm, xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch Gia Bình về sinh thái, tâm
linh. Thúc đẩy xã hội hóa về phát triển du lịch, khuyến khích các thành p hần kinh
tế đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.
2. Yêu cầu
Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương,
doanh nghiệp và người dân trong triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đẩy nhanh
tiến độ phát triển du lịch.
Khai thác hợp lý tài nguyên, nguồn lực phát triển du lịch theo hướng có trách
nhiệm với môi trường và xã hội nhằm phát triển du lịch bền vững, góp p hần giữ
gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và hệ sinh thái của địa phương.
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II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Triển khai xây dựng, hình thành các khu Du lịch sinh thái, tâm linh chất lượng
cao, đặc sắc với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch có
thương hiệu, mang đặc trưng văn hóa truyền thống gắn liền với phát huy các giá tr ị
của huyện Gia Bình.
Từng bước phát triển Du lịch sinh thái, tâm linh của huyện tạo ra nhiều việc
làm, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư và nguồn thu ngân sách, h ỗ trợ các
ngành kinh tế khác phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng
tỷ trọng ngành dịch vụ.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
- Lập, phê duyệt xong đồ án quy hoach chi tiết khu/ điểm du lịch trên địa bàn
huyện; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển làng nghề gắn với du lịch
sinh thái; kế hoạch bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, phát triển một số lễ hội
truyền thống tiêu biểu của huyện (hoàn thành trong các năm 2022, 2023).
- Đầu tư xây dựng cơ bản các hạng mục khu di tích Cao Lỗ Vương từ nguồn
ngân sách và nguồn vốn xã hội hoá của tỉnh Bắc Ninh đã được p hê duyệt; đầu tư
xây dựng cảnh quan đền Tam Phủ, bãi Nguyệt Bàn.
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện các hạng mục và đề nghị công nhận di
tích lịch sử cấp tỉnh Cụm di tích lịch sử Cách mạng Cột cờ Hương Triện- Bia chiến
thắng Cầu Khoai- Tượng đài chiến thắng Cầu Đào (xã Nhân Thắng) từ nguồn ngân
sách và nguồn vốn xã hội hoá.
- Hoàn thiện đầu tư xây dựng khu di tích Lê Chi Viên theo quy hoạch chi tiết
và kế hoạch xây dựng đã được phê duyệt.
- Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hai điểm di tích Đình Bảo Tháp và Chùa Đại Bi từ
nguồn ngân sách và nguồn vốn xã hội hoá.
- Xây dựng hoàn chỉnh khuôn viên cảnh quan Đền thờ Trạng nguyên khai
khoa Lê Văn Thịnh, lầu trưng bày Bảo vật Quốc gia- Tượng Rồng đá...
- Phối hợp với Dự án Du thuyền của tỉnh, đầu tư xây dựng hoàn thiện các
điểm bến thuyền, nhằm thu hút khách du lịch trải nghiệm, du lịch về nguồn theo
tuyến đường sông trên địa bàn.
- Hoàn thiện việc đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật kết nối giữa các
điểm du lịch trọng điểm của huyện.
- Kêu gọi, thu hút được nhà đầu tư đủ mạnh xây dựng điểm trải nghiệm mô
hình nông nghiệp - trang trại, vui chơi giải trí tại xã Cao Đức.
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III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến
đầu tư phát triển du lịch, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình
đẳng cho doanh nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng t ạo, đa dạng
hoá các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng của địa phương. Hỗ trợ
doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, đặc biệt là những địa phương có
nhiều tiềm năng. Chú trọng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp du
lịch.
2. Quan tâm, đầu tư công tác lập và quản lý quy hoạch
Sau khi Đề án phát triển du lịch sinh thái, tâm linh của huyện được p hê duyệt
và công bố, cần rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch chi tiết các p hân khu ch ức
năng và các dự án thành phần của các khu/điểm du lịch sinh thái Thiên Thai, Đền
Lê Văn Thịnh, Chùa Đại Bi, Chùa Tĩnh Lự, Đền Cao Lỗ Vương, các khu thương
mại dịch vụ…
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án: sau khi được phê
duyệt đề án phải trở thành văn kiện có tính chất pháp lý làm cơ sở cho hoạt động du
lịch trên địa bàn huyện. Triển khai, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện đề án; xác
định quỹ đất dành cho công trình, kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du
lịch cho các khu du lịch, điểm du lịch theo định hướng đã công bố; không giao, cho
thuê đất đối với các dự án đầu tư trái với đề án, dự án có ảnh hưởng tiêu cực đến tài
nguyên môi trường.
3. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
- Ưu tiên nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ
tầng giao thông tại các địa bàn trọng điểm, có nhiều tiềm năng; nâng cao khả năng
kết nối giao thông tới các khu, điểm du lịch sinh thái, tâm linh, đảm bảo an toàn
giao thông cho nhân dân và du khách du lịch; Tranh thủ các nguồn vốn ngân sách
Nhà nước của Trung ương, của tỉnh tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, có trọng
tâm, trọng điểm làm cơ sở kích thích thu hút các nguồn vốn đầu tư khác vào các dự
án du lịch sinh thái, tâm linh của huyện.
- Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật
chất kỹ thuật ngành du lịch. Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình
thành các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu vui chơi, giải trí, trải
nghiệm, cơ sở lưu trú có quy mô và chất lượng trên địa bàn.
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- Đầu tư phát triển chất lượng dịch vụ đối với khu vui chơi giải trí đế thu hút
khách.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến đầu tư, quảng bá.
- Kết hợp nguồn lực của Nhà nước và huy động sự tham gia của toàn xã hội
trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch sinh thái, tâm linh đ ể thu hút các nhà
đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch sinh thái,
tâm linh trọng điểm. Trong đó ưu tiên: Khu du lịch sinh thái t ại Thiên Thai; Khu
Trung tâm thương mại tại xã Vạn Ninh; du lịch tâm linh t ại đền Lệ Chi Viên, Lê
Văn Thịnh, chùa Đại Bi, Đền Cao Lỗ Vương.
- Thực hiện các chương trình thông tin tuyên tuyền, quảng bá về những sự
kiện sẽ diễn ra hàng năm trên địa bàn huyện, tổ chức các hội chợ, văn hóa thể thao,
lễ hội truyền thống...; tổ chức các chiến dịch xúc tiến, quảng bá, phát động thị
trường theo chuyên đề; tổ chức và tham gia hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo du
lịch để giới thiệu rộng rãi tiềm năng du lịch của địa phương.
- Xây dựng nội dung của trang Web du lịch huyện Gia Bình để quảng bá về
tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của huyện.
5. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử băn hoá, các
địa danh tiêu biểu của huyện
Nhận thức được vai trò trong việc phát huy các giá trị văn hoá và vai trò của
động đồng trong phát triển du lịch cần phải xác định phát triển du lịch gắn liền với
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá. Vì vậy, cần kiên quyết bảo vệ và nuôi
dưỡng, phát triển tài nguyên này. Hơn nữa, để nâng cao mức sống của người dân
nhờ vào nguồn khách du lịch gia tăng, thì cần có cách sử dụng bền vững kết hợp
hài hoà với bảo tồn.
6. Phát triển nguồn nhân lực du lịch
Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp thu hút nhân lực có trình độ tay nghề cao,
chuyên nghiệp; các giải pháp phát triển nhân lực hướng dẫn viên tại chỗ, nhất là
những người am hiểm về các DTLS văn hóa, làng nghề và địa danh huyện Gia
Bình cho các điểm/khu du lịch.
IV. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN
KỲ THỰC HIỆN
1. Các công trình, dự án ưu tiên đầu tư.
a. Các công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước
và một phần xã hội hóa
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- Tiếp tục ĐTXD, cải tạo hệ thống giao thông theo những quy hoạch đã được
duyệt; các tuyến giao thông tới các khu/điểm du lịch đã được định hướng.
- Hoàn thiện ĐTXD bến thuyền tại: Cao Đức, Thái Bảo, Đại Lai, Lãng Ngâm.

- ĐTXD hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ các điểm du lịch, cải tạo môi
trường tại các làng nghề truyền thống.
b) Các công trình, dự án xúc tiến kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa\
- Kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, vui
chơi, giải trí tại khu vực Bãi Nguyệt Bàn và vùng đất bãi ven sông của xã Cao Đức.
- Tiếp tục dự án ĐTXD khu du lịch sinh thái Thiên Thai tại xã Đông Cứu; dự
án ĐTXD khu du lịch vui chơi giải trí kết hợp thương mại tại xã Vạn Ninh.
- Hoàn thiện và bổ sung các dự án ĐTXD mới, cải tạo các cơ sở lưu trú kết
hợp với dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí tại các xã Đại Bái, Nhân Thắng,...
- Dự án ĐTXD mới khu sản xuất tập trung, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm
làng nghề tre trúc tại xã Xuân Lai, làng nghề gò dát đồng Đại Bái.
- Dự án ĐTXD khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên
địa bàn huyện tại các xã Quỳnh Phú, Xuân Lai, Thái Bảo, Nhân Thắng.
b) Các chương trình quảng bá hình ảnh du lịch.
- Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên;
- Sách ảnh quảng bá, hướng dẫn du lịch huyện Gia Bình;
- Xây dựng phim, phóng sự quảng bá về Gia Bình;
- Xây dựng trang Web về du lịch Gia Bình;
- Tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá,…
2. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2022-2025.
Tập trung thực hiện các dự án quy hoạch; lập các chương trình, kế hoạch đầu
tư; các chương trình tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển làng nghề, lễ hội
truyền thống. Tập trung thực hiện các dự án nâng cấp, phát triển hạ tầng p hục vụ
phát triển du lịch; trên cơ sở các đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt tiến hành kêu
gọi, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.
* Tổng mức dự kiến đầu tư 796,6 triệu đồng (từ nhân sách và xã hội hóa):
Hàng năm căn cứ vào nguồn vốn sẽ bố trí đầu tư vào các nhiệm vụ, p hù hợp
với nội dung của đề án đã được phê duyệt.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. BCĐ thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái, tâm linh.
Các thành viên BCĐ phát triển du lịch: Chịu trách nhiệm trước UBND huyện
về các lĩnh vực chuyên môn.
2. Phòng Văn hóa và thông tin.
- Là cơ quan thường trực BCĐ, chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc
tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch; tổ
chức triển khai Đề án phát triển du lịch tâm linh, sinh thái của huyện.
- Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã thị trấn trong
việc công nhận, xếp hạng các di tích lịch sử văn hoá. Tăng cường công tác bảo tồn
và phát huy các giá trị DTLS, văn hóa truyền thống trên địa bàn, phục vụ mục đích
phát triển DLST của huyện.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc
chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du
lịch trên địa bàn huyện. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng quy chế
hoạt động cho các điểm du lịch.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Tham mưu lập các đồ án quy hoạch chi tiết theo nội dung định hướng của Đề
án được duyệt. Xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện kết
cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại các khu du lịch
trọng điểm. Tham mưu xây dựng các dự án liên quan đến phát triển làng nghề
truyền thống phục vụ du lịch.
4. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Tham mưu UBND huyện xây dựng mô hình, các sản phẩm nông sản đặc trưng
phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức cho du khách. Đề xuất danh mục các sản
phẩm nông sản đặc trưng của huyện để xúc tiến quảng bá thương hiệu.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Tham mưu UBND huyện trong việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất cho các dự án phát triển du lịch; thực hiện các thủ tục giao đất
cho nhà đầu tư để triển khai dự án phát triển du lịch trên địa bàn. Quy hoạch quỹ
đất để đầu tư xây dựng các công trình vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, dịch
vụ phục vụ du lịch.
- Chủ trì việc đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển du lịch và
thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên môi trường. Tham mưu đề xuất cơ chế
chính sách trong lĩnh vực đất đai nhằm thu hút vốn đầu tư.
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6. Phòng Tài chính và Kế hoạch.
Đề xuất danh mục các dự án thu hút đầu tư phát triển Du lịch sinh thái, tâm
linh; xúc tiến quảng bá kêu gọi thu hút nguồn lực đầu tư phù hợp với nội dung của
đề án. Chủ trì xây dựng kế hoạch, cân đối bố trí các nguồn kinh p hí, bảo đảm tổ
chức triển khai thực hiện của Đề án.
7. Công an huyện.
Triển khai nhiệm vụ an ninh- Trật tự liên quan đến hoạt động du lịch và thực
hiện các hoạt động phát triển du lịch gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.
8. Ban chỉ huy quân sự huyện
- Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức lực lượng vũ trang giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi
trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển du lịch của huyện.
- Phối với hợp Công an huyện xây dựng Kế hoạch liên ngành thực hiện quy
chế phối hợp tuần tra, canh gác, đảm bảo ANTT, ATXH, tổ chức giao ban nhằm
trao đổi thông tin, tình hình an ninh của địa phương, nắm chắc tình hình, đồng thời
thống nhất kế hoạch phối hợp hành động, xử lý khi có tình huống xảy ra.
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với các đơn vị, lồng ghép kiến thức, sáng tạo phương pháp chuyển
tải để học sinh hứng thú, tự giác tìm hiểu, trân trọng giữ gìn và phát huy giá tr ị các
di tích lịch sử- văn hoá của địa phương.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình ngoại khóa cho học sinh trên địa bàn
huyện có các chuyến tham quan, tìm hiểu và học tập trải nghiệm tại các điểm di
tích lịch sử để giáo dục lòng yêu nước và các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê
hương Gia Bình.
10. Phòng Lao động- Thương binh và xã hội.
- Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, kinh p hí
đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch. Tiến hành rà soát đánh giá trình độ,
cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại các cơ quan quản lý, các cơ sở kinh
doanh du lịch để tiến hành đào tạo và đào tạo lại cho phù hợp với yêu cầu. Đặc biệt
là giải pháp về đào tạo, dạy nghề du lịch.
11. Phòng Y tế huyện.
Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các ngành nghề liên
quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thẩm định hồ sơ, tham mưu
UBND huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
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12. Trung tâm Văn hóa- Thể thao.
- Chủ trì tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc
sách báo, vui chơi giải trí, thông tin lưu động, thành lập các câu lạc bộ, nhóm sở
thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật và các loại hình hoạt động khác p hù hợp
phục vụ các hoạt động du lịch.
Tổ chức các giải thi đấu, hoạt động thể dục thể thao dân gian và hiện đại; tổ
chức các lớp bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ văn nghệ, thể thao, du
lịch và phương pháp, điều kiện tập luyện cho các tổ chức, cá nhân. Tổ chức các
cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống và hướng
dẫn nghiệp vụ văn nghệ, thể thao và du lịch cho lực lượng hạt nhân cơ sở.
Nghiên cứu tổ chức các dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch p hù hợp với chức
năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Tổ chức soạn thảo các tư liệu tuyên
truyền, giới thiệu, quảng bá, triển lãm du lịch theo nội dung Kế hoạch.
13. Đài Phát thanh huyện.
Tham mưu xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền quảng bá về
tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện; đi sâu giới thiệu giá trị các di
tích, địa danh lịch sử văn hóa, các danh nhân, danh tướng trên địa bàn huyện. Phối
hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường quảng bá, phổ biến, tôn vinh
các giá trị văn hóa địa phương với du khách.
14. Ban quản lý các dự án xây dựng.
Phối hợp với phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ về
công tác quy hoạch, xây dựng các dự án theo nội dung Kế hoạch và Đề án phát
triển du lịch của huyện.
15. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện.
Phối hợp tổ chức, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp
nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Kế hoạch và Đề án phát
triển du lịch sinh thái, tâm linh của huyện.
16. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ vào nội dung Kế hoạch, Đề án phát triển du lịch của huyện, các xã, thị
trấn cần xác định rõ đối tượng và mục tiêu phát triển du lịch trên địa bàn để xây
dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn và phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp du
lịch khai thác, phát huy giá trị tài nguyên và giải quyết công ăn việc làm cho người
dân. Đề xuất các phương án, biện pháp bảo tồn, tôn tạo các tài nguyên du lịch, các
cảnh quan, môi trường tự nhiên và xã hội trên địa bàn.
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Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời phản ánh về Phòng Văn hóa - TT
huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở VH- TT&DL (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Đài PT huyện, Cổng TTĐT huyện (đưa tin);

- CVP, các Phó CVP, lưu, VT.
Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh
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