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KẾ HOẠCH 

Phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn,  

xã Bắc Quỳnh giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; 

Thực  hiện  Thông  báo  số  57-TB/HU  ngày  27/01/2021  của  Ban  Thường  

vụ Huyện ủy Bắc Sơn tại phiên họp thường kỳ lần thứ 08 khóa XXII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 trong đó tại mục 01 của kết luận giao UBND huyện nghiên cứu, đề 

xuất, triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Dự án phát triển làng du lịch cộng 

đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2021 của 

UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai 

đoạn 2021 - 2025 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch phát triển Làng du lịch 

cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động du lịch theo tinh thần Nghị 

quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn về 

phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;  

Nhằm xây dựng và tạo thương hiệu riêng, đặc trưng của làng Du lịch cộng 

đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh đối với du khách góp phần thúc đẩy du lịch huyện 

Bắc Sơn phát triển theo hướng bền vững, từng bước đưa du lịch trở thành ngành 

kinh tế quan trọng.  

2. Yêu cầu 

Xây dựng, thực hiện các dự án phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh 

Sơn trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc phát triển gắn chặt với bảo tồn, khai thác hợp lý 

và có hiệu quả tài nguyên du lịch, đảm bảo vừa bảo tồn vừa phát huy tối ưu các giá 

trị tự nhiên, cảnh quan, sinh thái, vừa phát huy được các giá trị văn hóa, lịch sử, 

truyền thống, bản sắc của làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, hạn chế đến mức 

thấp nhất việc bê tông hóa.  

Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư và tính chủ động, sáng tạo của các hộ 

dân trong việc tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch (Homestay), tạo ra các 

sản phẩm du lịch nâng cao thu nhập cho người dân. 

Các dự án triển khai bám sát các quy định tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.  
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Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã theo chức năng, nhiệm vụ triển 

khai, thực hiện có hiệu quả các dự án của Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

          Tiếp tục duy trì đội văn nghệ làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn phục vụ du 

khách các xô diễn về hát Ví, hát Then, múa Chầu,… 

          Khai thác các giá trị văn hóa và tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng vốn có 

của Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Xây dựng, tổ chức các hoạt động trải 

nghiệp hấp dẫn du khách tạo được thương hiệu riêng. 

          Xây dựng, cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác 

phát triển du lịch. 

2. Mục tiêu cụ thể 

          - Đến hết 2022 đưa các xô diễn múa Rối, múa Tiên, múa Tán đàn, hát Quan 

làng phục vụ khách du lịch; xây dựng và đưa vào khai thác một số hoạt động trải 

nghiệm tại làng ngói âm dương; trải nghiệm làm các loại bánh chưng, bánh dầy,… 

        - Đến năm 2023 hoàn thành công trình chùa Quỳnh Sơn, duy trì công tác quản 

lý và hoạt động Đình, chùa phục vụ du khách; Cải tạo, nâng cấp tuyên đường kết 

nối làng du lịch cộng đồng với tỉnh lộ 243.        

        - Quý IV năm 2023 hoàn thành và đưa vào khai thác đường lên đỉnh núi Nà 

Lay, phục vụ khách du lịch tham quan, ngắm thung lũng Bắc Sơn từ trên cao. 

        - Năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác bãi đỗ xe, nhà vệ sinh cộng cộng 

tại điểm du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. 

        - Đến năm 2025 nâng số hộ gia đình đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu 

trú du lịch Homestay theo quy định lên 13 hộ (hiện nay có 08 hộ); tổng lượng 

khách du lịch ước đạt trên 50 nghìn lượt (trong đó khách lưu trú chiếm khoảng 

25%).   

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

a) Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch, 

tiếp tục phổ biến “Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch”. Tăng cường công 

tác tuyên truyền cho các hộ gia đình thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 

29/4/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý Làng du lịch cộng đồng trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn; Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc ban hành 

quy chế quản lý giá cả dịch vụ, bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động Văn hóa 

tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

Tuyên truyền Nghị quyết số 17/NQ/2020-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ Du lịch cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về xây dựng con người Bắc Sơn 

văn minh, thân thiện, kỷ cương nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, 

thay đổi hành vi, thái độ ứng xử của tổ chức, cá nhân trong giao tiếp; phát huy 
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những giá tri ̣truyền thống tốt đep̣ gắn với xây dưṇg hình thành con người Bắc Sơn 

lịch sự, thân thiện, ứng xử văn minh được lan tỏa trong đời sống xã hội. 

Xây dựng tin, bài nêu gương các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo 

trong phát triển du lịch; sản xuất clip quảng bá về điểm du lịch cộng đồng Quỳnh 

Sơn trên các phương tiên thông tin đại chúng. 

b) Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết năm 2025. 

2. Giai đoạn 1 (Thực hiện năm 2021 - 2023) 

a) Công tác quy hoạch 

Quy hoạch đất Điểm du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn với các khu chức năng: 

Khu vực đỗ xe; khu vực trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, 

văn hóa;  khu vực Giếng Tiên, thờ Mẫu, làng ngói âm dương, khu vực trồng lúa để 

khách trải nghiệm, … 

          b) Lập và triển khai các dự án 

- Lập dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông kết nối từ Điểm du 

lịch cộng đồng đến tỉnh lộ 243; cải tạo đường lên đỉnh Nà Lay   

- Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải, rác thải 

sinh hoạt. 

 c) Công tác cải tạo cảnh quan, môi trường 

- Triển khai trồng cây Lê (trong vườn các hộ dân) dọc tuyến đường trục xã 

(từ UBND xã Quỳnh Sơn cũ qua thôn Đon Riệc 1, khu vực Chùa – thôn Đon Riệc 

2 - thôn Thâm Pát - thôn Nà Riềng và khu vực Giếng Tiên); trồng trong các hộ gia 

đình kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Homestay. 

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trồng cây phủ xanh tường rào hoặc 

làm tường rào bằng đá; trồng hoa, tạo không gian xanh. 

d) Xây dựng các sản phẩm du lịch 

- Phục dựng trích đoạn múa Rối, múa Tiên, múa Tán đàn thành sản phẩm  

phục vụ du khách tại không gian đình, chùa Quỳnh Sơn; hát Quan Làng. 

- Hoàn thành công trình chùa Quỳnh Sơn, duy trì công tác quản lý và hoạt 

động Đình, chùa phục vụ du khách. 

- Xây dựng điểm giới thiệu, quảng bá, bày bán các sản phẩm văn hóa nông 

nghiệp tại điểm du lịch. 

- Xây dựng, cung cấp dịch vụ du lịch trải nghiệm quy trình làm ngói âm 

dương phục vụ du khách.  

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hoàn thiện các điều kiện cung cấp 

các dịch vụ cho khách du lịch như: Câu cá, trải nghiệm làm các loại bánh truyền 

thống của người Tày (Bánh chưng, bánh dày, lá ngải…), trải nghiệm trồng, thu 

hoạch lúa, tắm và ngâm chân bằng cây thuốc nam của người Tày,... 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tại Điểm du lịch làng du 

lịch cộng đồng Quỳnh Sơn hoàn thiện các điều kiện tham gia kinh doanh dịch vụ 

lưu trú du lịch Homestay.  
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d) Thực hiện việc chuyển đổi số 

- Thực hiện theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND 

huyện về thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn. 

- Đối với làng du lịch Quỳnh Sơn chuyển đổi số nhằm giữ được quan hệ với 

khách hàng, tạo sức hấp dẫn thu hút thêm khách hàng mới thông qua những nền 

tảng trực tuyến như ứng dụng Zalo, Facebook, Google, hệ thống quản trị khách 

hàng, thông tin dữ liệu về điểm đến du lịch an toàn... xây dựng hệ thống thông tin 

phục vụ tốt các mục tiêu quảng bá, giới thiệu điểm đến và hỗ trợ khách du lịch khi 

họ tìm hiểu về địa điểm vui chơi, mua sắm, nhà hàng, an ninh, y tế…  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển du lịch thông minh 

trong quảng bá, xúc tiến, thu hút du khách và quản lý trên lĩnh vực du lịch, tăng 

cường ứng dụng mobile và chatbot, các kênh tương tác online cho phép đánh giá 

(rating), nhận xét (review) về chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Cung 

cấp thông tin cho khách du lịch về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch, thuyết 

minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh. Hệ thống bản đồ số hóa các 

dữ liệu liên quan đến các đối tượng của lĩnh vực du lịch quản lý của huyện  (điểm 

du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch...) tích hợp với Cổng thông tin du lịch và ứng dụng 

trên thiết bị di động. Xây dựng tour ảo hay tour tương tác nhằm mô phỏng địa 

điểm du lịch (ảnh 360, video 360, ảnh Flycam…), giúp cho du khách có thể hiểu rõ 

hơn về địa điểm sắp tham quan và thu hút khách du lịch. 

e) Công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Trường Đại 

học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp 

vụ, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng cho người dân 

trên địa bàn xã Bắc Quỳnh nói riêng, huyện Bắc Sơn nói chung. 

- Nghiệp vụ hướng dẫn thuyết minh du lịch; 

- Nghiệp vụ hướng dẫn cho khách du lịch trải nghiệm; 

- Nghiệp vụ xúc tiến quảng bá du lịch; 

- Tâm lý du khách; 

- Biểu diễn văn nghệ dân gian; 

- Giao tiếp bằng tiếng Anh; 

- Kỹ thuật chế biến các món ăn. 

3. Giai đoạn 2 (Thực hiện năm 2024-2025) 

a) Xây dựng sản phẩm du lịch 

- Xây dựng, hoàn thiện đưa vào khai thác khu vực Giếng Tiên và khu vực 

thờ mẫu. 

- Duy trì và nhân rộng các sản phẩm du lịch trải nghiệm như: Quy trình làm 

ngói âm dương, trải nghiệm làm các loại bánh của dân tộc Tày, câu cá,…  

 

 



 5 

b) Công tác xúc tiến du lịch 

Thực hiện chương trình xúc tiến quảng bá điểm đến, xây dựng nội dung 

tuyên truyền giới thiệu về du lịch Bắc Sơn 

c) Lập và triển khai các dự án 

- Lập Đề án xây dựng bãi đỗ xe làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. 

- Dự án xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại điểm du lịch Làng du lịch cộng 

đồng Quỳnh Sơn. 

- Dự án xây dựng, cải tạo tuyến đường tham quan, trải nghiệm rừng nghiến 

nguyên sinh thôn Đông Đằng, xã Bắc Quỳnh. 

- Dự án Phục dựng giếng tiên, đền thờ mẫu; xây dựng tuyến đi bộ; khu vực 

bày bán các sản phẩm văn hóa, nông nghiệp. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh, ngân sách huyện; các nguồn kinh phí xã 

hội hóa của Nhân dân, doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ tại điểm d,đ,e khoản 1, mục II; điểm a, b, khoản 2, 

mục II kế hoạch này. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ 

phân công trong kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ tại điểm a,b khoản 1, mục II theo chức năng, nhiệm vụ.  

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực 

hiện các nhiệm vụ tại điểm b, khoản 1, mục II; điểm c, khoản 2, mục II theo chức 

năng, nhiệm vụ. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ tại điểm c, khoản 1, mục II kế hoạch này. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cấn đối nguồn kinh phí để triển khai 

thực hiện các nội dung kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí 

thực hiện theo quy định.  

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

- Tăng thời lượng tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Trung ương, 

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

điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong phát triển du lịch trên hệ thống loa 

truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép tuyên truyền qua 

các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… 
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- Sản xuất các clip quảng bá về du lịch đăng tải trên internet, mạng xã hội, 

facebook facepage của cơ qua, đơn vị. 

7. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ để thúc đẩy du lịch phát triển. 

 - Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, của 

du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

8. Ủy ban nhân dân xã Bắc Quỳnh 

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch;  

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ về vị trí, vai 

trò, tầm quan trọng của phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch cộng đồng đối với 

sinh kế của người dân.  

- Vận động các hộ gia đình đủ điều kiện về cơ sở vật chất tham gia kinh 

doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Đồng thời, tuyền truyền các hộ dân tại điểm du lịch 

cung cấp thực phẩm và các dịch vụ theo nhu cầu của khách du lịch.  

- Chỉ đạo Ban Quàn lý làng du lịch cộng đồng xã thành lập Tổ tự quản, có 

quy chế hoạt động phù hợp với thực tế và đúng quy định của pháp luật. 

 (Có biểu chi tiết về thời gian, kinh phí thực hiện các hạng mục đầu tư, cải 

tạo gửi kèm) 

Trên đây là kế hoạch phát triển làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc 

Quỳnh giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện 

(thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin)./. 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 



BIỂU DỰ KIẾN THỜI GIAN, KINH PHÍ  

Xây dựng, cải tạo các công trình tại điểm du lịch làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh 

 (Kèm  theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng  9     năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện)  

 Đơn vị: Triệu đồng 

TT 
Danh mục đầu tư 

xây dựng, cải tạo 
Quy mô đầu tư 

Sự phù hợp 

quy hoạch 

Dự kiến kinh phí thực hiện 
Ghi 

chú Tổng các 

nguồn vốn 

Ngân sách 

tỉnh  

Ngân sách huyện  Vốn khác 

I Giai đoạn I (2021-2023) 

1 

Dự án nâng cấp các 

tuyến đường trục xã, 

đường thôn tại Điểm 

du lịch cộng đồng 

Quỳnh Sơn 

1.710m (1.440m 

đường xã; 270m 

đường thôn)  

Nghị quyết số 

17/2020/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2020 

2000 1000 800 200  

2 
Dự án Cải tạo đường 

lên núi Nà Lay 

Cải tạo đường, 

bậc lên núi, các 

điểm dừng chân, 

điểm ngắm cảnh 

Kế hoạch số 

03/KH-UBND 

ngày 05/01/2021 

500 500    

3 

Dự án Hỗ trợ đầu tư 

xây dựng hệ thống 

thu gom xử lý nước 

thải, rác thải sinh 

hoạt 

Xây dựng, cải tạo 

hệ thống thoát 

nước. 

Nghị quyết số 

17/2020/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2020 

1000 500 400 100  

 

 

4 

 

Dự án trồng cây Lê, 

xanh hóa tường rào 

bê tông xi măng 

Triển khai trồng 

cây Lê  trong 

vườn các hộ gia 

đình dọc tuyến 

đường xã; Trồng 

Kế hoạch số 

03/KH-UBND 

ngày 05/01/2021 

100  60 40  



 8 

trong các hộ gia 

đình kinh doanh 

dịch vụ lưu trú du 

lịch Homestay; 

phủ xanh tường 

rào bê tông dọc 

tuyến đường 

5 

Tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ về 

du lịch cộng đồng 

02 lớp 

Nghị quyết số 

17/2020/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2020 

130 100 20 10  

6 

Dàn dựng các trích 

đoạn múa Rối, múa 

Tiên, múa Tán đàn 

thành sản phẩm du 

lịch   

Trang phục, sân 

khấu, đạo cụ, hỗ 

trợ nghệ nhân, 

diễn viên 

Kế hoạch số 

03/KH-UBND 

ngày 05/01/2021 

90  60 30  

II Giai đoạn II (2024-2025)  

1 
Dự án xây dựng bãi 

đỗ xe chung 

 Sân UBND xã 

Quỳnh Sơn cũ 

(1.003m2)  

Nghị quyết số 

17/2020/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2020 

200 100 80 20  

2 
Dự án xây dựng nhà 

vệ sinh công cộng 

Tại bãi đỗ xe 

Điểm DLCĐ 

Nghị quyết số 

17/2020/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2020 

200 100 80 20  

3 

Dự án làm đường 

lên tham quan rừng 

nghiên nguyên sinh  

Làm bậc đá, các 

chiếu nghỉ dọc 

đường lên rừng 

Kế hoạch số 

03/KH-UBND 

ngày 05/01/2021 

500 500    
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nghiến 

4 

Dự án Phục dựng 

giếng tiên, đền thờ 

mẫu 

Thôn Nà Riềng 

(1.254 m2) 

Kế hoạch số 

03/KH-UBND 

ngày 05/01/2021 

 

2.500 

 

2.500 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ về 

du lịch cộng đồng 

02 lớp 

Nghị quyết số 

17/2020/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2020 

130 100 20 10  

III Tổng kinh phí 7.350 5.400 1.520 430  
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