
 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn nhận thức về phát triển du lịch  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-SVHTTDL, ngày 21/12/2020 của Giám 

đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Triển khai kế hoạch số 29/KH-SVHTTDL ngày 08/3/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn 

nhận thức về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa kế hoạch số 29/KH-SVHTTDL, ngày 08/3/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về hỗ trợ phát triển du lịch tại các huyện, thành phố 

năm 2021. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, trong đó tập 

trung phát triển du lịch cộng đồng cho người dân và cán bộ quản lý du lịch tại 

các địa phương. 

- Tổ chức tham quan chương trình quan sát thực tế cho người dân và cán 

bộ tại một số điểm du lịch tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức nội dung tập huấn thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế của 

địa phương và trình độ văn hóa, nhận thức của người dân. Góp phần nâng cao 

nhận thức về phát triển du lịch của cán bộ quản lý, người dân tại địa phương. 

- Hoạt động tham quan chương trình quan sát thực tế mô hình phát triển 

du lịch đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương, thiết thực, mang lại hiệu 

quả cao. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Thời gian, địa điểm 

1.1. Lớp thứ nhất (02 ngày) 

- Thời gian: Dự kiến ngày 14 và 15/8/2021 

- Địa điểm: tại huyện Hữu Lũng. 

- Phân bổ học viên: 

1.2. Lớp thứ hai (02 ngày) 

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2021 

- Địa điểm: tại huyện Bắc Sơn 

2. Thành phần tham gia 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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2.1. Số lượng: Mỗi lớp 60 học viên 

2.2. Đối tượng: Cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ phụ trách 

Văn hóa xã, Ban quản lý điểm du lịch, các cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham 

gia phát triển du lịch cộng đồng... trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nội dung, chương trình tập huấn 

3.1. Nội dung 

- Giới thiệu tổng quan về phát triển du lịch: Khái niệm, vị trí, vai trò, đặc 

điểm, nguyên tắc... phát triển du lịch, du lịch cộng đồng; 

- Tập huấn nâng cao nhận thức (tinh thần dịch vụ, tư duy dịch vụ, thái độ 

dịch vụ) về phát triển du lịch, du lịch cộng đồng: nguyên tắc, quy trình, mô hình, 

phương pháp; 

- Kinh nghiệm, cách thức phát triển du lịch và xây dựng mô hình du lịch 

cộng đồng; 

- Quan sát thực tế mô hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

3.2. Chương trình tập huấn (02 ngày) 

- Ngày 1: lý thuyết, quan sát thực tế; 

- Ngày 2: lý thuyết, kiểm tra kiến thức. 

4. Giảng viên: có kinh nghiệm giảng dạy về tinh thần dịch vụ thuộc tập 

đoàn Vingroup. 

III. KINH PHÍ 

Từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến du lịch được phê duyệt 

tại Quyết định số 465/QĐ-SVHTTDL, ngày 21/12/2020 của Giám đốc Sở Văn 

hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

Đối với học viên tham gia tập huấn là đối tượng không hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước sẽ được hỗ trợ kinh phí tham gia tập huấn theo chế độ hiện 

hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Quản lý Du lịch 

 - Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch, chương trình tổ chức tập huấn; 

 - Liên hệ giảng viên tham gia giảng dạy lớp tập huấn; 

 - Lập danh sách học viên, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác tổ 

chức lớp; 

 - Liên hệ địa điểm, phương tiện… tổ chức quan sát thực tế tại điểm du 

lịch. 

 - Thực hiện công tác tổ chức tại lớp tập huấn. 

 2. Văn phòng Sở 

 - Phối hợp với phòng Quản lý Du lịch thực hiện công tác hậu cần tổ chức 

lớp tập huấn và hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm phát triển du lịch. 
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 - Xây dựng dự toán kinh phí, hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí sau khi 

tổ chức lớp tập huấn. 

 3. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

 - Phối hợp với Phòng Quản lý du lịch thực hiện công tác tổ chức lớp tập 

huấn, chương trình quan sát thực tế. 

 - Viết bài tuyên truyền, quảng bá về chương trình tổ chức tập huấn phát 

triển du lịch. 

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

 - Tổng hợp danh sách học viên đăng ký tham gia lớp tập huấn và chương 

trình quan sát thực tế theo thành phần, đối tượng  gửi về phòng Quản lý Du lịch, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 02/8/2021. 

+ Đối với lớp thứ nhất gồm các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Thành phố, 

Lộc Bình, Đình Lập. Văn Lãng;  

+ Đối với lớp thứ hai gồm các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, 

Tràng Định, Cao Lộc.  

(Có biểu mẫu đăng ký danh sách học viên gửi kèm). 

 - Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Lộc Bình, Văn Lãng: 

triển khai kế hoạch này đến các hộ gia đình trong khu vực dự kiến phát triển du 

lịch cộng đồng tại Thác Xăng - Thác Mây (xã Bắc La, huyện Văn Lãng) và thôn 

Pò Kít (xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình) đăng ký tham gia đầy đủ. 

- Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Hữu Lũng, huyện Bắc 

Sơn: liên hệ địa điểm phù hợp tổ chức lớp tập huấn và chương trình quan sát 

thực tế mô hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện; Chủ động phối 

hợp cùng Ban tổ chức lớp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện hậu 

cần cần thiết tổ chức phục vụ lớp học.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn nhận thức về phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (b/c) 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Hiệp hội Du lịch; 
- Văn phòng Sở; 
-  TTTTXTDL; 
- Phòng VHTT các huyện/TP; 
- Cổng TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, QLDL. 
 

 

  GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Phúc Hà 
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