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KẾ HOẠCH
Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2018
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IV về phát
triển kinh tế xã hội; Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 05/04/2016 của Huyện ủy về phát
triển dịch vụ du lịch biển và đầm phá của huyện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến
năm 2025; Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang ban hành Kế hoạch phát triển du lịch và
dịch vụ trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
Năm 2018, năm thứ 8 triển khai thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày
27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Phát triển kinh tế- xã hội
vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa thiên Huế đến năm 2020”. Xây dựng
vùng phát triển dịch vụ du lịch biển và đầm phá trở thành vùng có nền kinh tế - xã hội
phát triển khá của Huyện.
Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, nâng cấp và xây dựng
các điểm du lịch, tuyến du lịch trọng điểm phát triển mang tính đặc trưng của vùng
miền, Ban hành Quy chế hoạt động tại các bãi thuyền du lịch trên địa bàn huyện.
2. Các chỉ tiêu cụ thể:
- Năm 2018, phấn đấu tốc độ tăng trưởng khách du lịch đến Phú Vang tăng bình
quân 14%/năm, tổng lượng khách đạt từ 0,9 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt từ 82
tỷ đồng trở lên, lượng khách lưu trú đạt từ: 24.500-27.000 lượt khách, trong đó quốc tế
đạt 14.000 lượt, nhằm đóng góp trên 20% trong tổng doanh thu kinh tế-xã hội của toàn
huyện.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
1. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất Du lịch:
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a. Tập trung xây dựng và phát triển các điểm đến, tour du lịch:
- Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch biển,
đầm phá đã khai thác tốt trong những năm qua nhằm phát triển đa dạng các loại hình
dịch vụ du lịch như: du lịch nghỉ dưỡng biển và đầm phá, du lịch sinh thái biển, du lịch
nhà thuyền, dịch vụ du lịch thể thao biển, dịch vụ ẩm thực. Xác định 5 điểm trọng tâm:
Điểm dịch vụ ẩm thực đầm Chuồn.
Điểm dịch vụ du lịch bãi biển Thuận An
Điểm dịch vụ du lịch bãi biển Phú Thuận
Điểm dịch vụ du lịch Tháp Chăm (Phú Diên)
Điểm dịch vụ du lịch bãi biển Vinh Thanh
- Tập trung chỉnh trang quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục
vụ du lịch, xây dựng cảnh quan môi trường, xắp xếp lại hoạt động kinh doanh các bãi
biển Thuận An, Phú Thuận, Vinh Thanh. Phát triển và hoàn thiện các dịch vụ công
cộng như: nhà vệ sinh, bãi giữ xe, quầy thay đồ, nhà tắm nước ngọt và các khu vui chơi
tại các bãi biển, khu ẩm thực đầm Chuồn. Khắc phục những tồn tại trong công tác quản
lý như tình trạng ăn xin, bán hàng rong, tranh giành khách, giá cả các dịch vụ cao, vệ
sinh môi trường….
- Huy động nguồn lực đầu tư các khu du lịch cao cấp, nâng cấp kết cấu hạ tầng, các
công trình vui chơi giải trí, các khu resort, khách sạn, nhà nghỉ và các công trình dịch
vụ cộng cộng trên địa bàn.
- Tiếp tục phát triển loại hình du lịch đầm phá và dịch vụ ẩm thực tại đầm Chuồn,
Phú An; trong đó tập trung quy hoạch đầm Sam Chuồn, sắp xếp lại các nhà hàng theo
hướng ổn định số lượng; đưa các nhà hàng giữa đầm vào ven bờ. Yêu cầu các hộ dân
đầu tư xây dựng các nhà chồ kiên cố, vật liệu thân thiện với môi trường. Đầu tư phương
tiện đưa đón khách đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng các hoạt động
phục vụ du khách gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan.
- Phối hợp với các đơn vị lữ hành để khai thác thêm một số hoạt động tại Phú An
như: Tham quan đình làng An Truyền, tham quan cơ sở sản xuất rượu gạo làng chuồn.
b. Xây dựng các tour du lịch sinh thái ven biển - đầm phá, tour du lịch di tích
lịch sử - ngành nghề - sinh thái:
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+ Tuyến du lịch đường thủy:
Đầu tư hạ tầng, nâng cấp tuyến du lịch đi từ Huế- Thuận An- đầm Chuồn
Gia tăng thời gian từ ½ ngày lên 1 ngày.
Lộ trình: Xuất phát từ Huế → bến thuyền Thuận An → tham quan nhà chồ, nhà
trưng bày ngư lưới cụ, tìm hiểu văn hóa dân cư ven biển → trải nghiệm đánh bắt thủy
sản trên đầm Chuồn → sử dụng dịch vụ ẩm thực tại đầm Chuồn→ Huế.
+ Tuyến du lịch đường bộ:
Xây dựng tour du lịch Huế- Phú Dương- Phú Mậu- Thuận An.
Lộ trình: Xuất phát từ Huế →Tham quan nhà lưu niệm Bác Hồ →Tham quan nhà
rườn mộc, tre mỹ nghệ →Tham quan, trải nghiệm làm Hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng
Sình, trồng hoa tươi, rau sạch → biển Thuận An.
2. Các giải pháp:
a. Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư. Tăng cường công tác tuyên truyền,
quảng bá về tiềm năng du lịch của huyện để giới thiệu với các nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham gia đầu tư khai thác
tài nguyên du lịch biển, du lịch sinh thái ven biển, đầm phá. Thực hiện một số cơ chế,
chính sách miễn, giảm thuế, cho thuê đất dài hạn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
các dự án du lịch tại các khu trọng điểm; hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo nghề du lịch cho
cộng đồng địa phương... có chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh
doanh, xây dựng các khu du lịch - vui chơi giải trí nhằm tạo ra những sản phẩm đặc
trưng để làm điểm nhấn nối kết du lịch Phú Vang với các địa phương khác.
b. Thực hiện các giải pháp về vốn và bố trí nguồn vốn đầu tư có trọng tâm,
đảm bảo hiệu quả. Ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, công
trình phục vụ du lịch tập trung đầu tư hạ tầng để nang cao chất lượng dịch vụ du lịch tại
Phú An, Thuận An, Phú Thuận. Bên cạnh đó, từng bước đầu tư xây dựng hạ tầng các
điểm có tiềm năng như Phú Diên, Vinh Thanh.
c. Tăng cường công tác xúc tiến, giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến du
lịch một cách hiệu quả. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch biển
Phú Vang trong và ngoài nước. Tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo du
lịch; phối hợp với các ngành, các đơn vị lữ hành để giới thiệu các điểm đến, xây dựng
các tour, tuyến. Tăng cường tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện truyền thông.
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d. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện, sự phối
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành, UBND các xã, thị trấn; Nâng cao năng lực
của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý dịch vụ, du lịch, tham mưu có hiệu quả cho
UBND huyện về phát triển du lịch. Tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước về du
lịch với doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các đơn vị
kinh doanh du lịch. Liên kết với các địa phương khác để quảng bá hoạt động du lịch.
Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể du lịch của huyện, quy hoạch du lịch
đầm phá, quy hoạch đầm Chuồn và các bãi biển làm cơ sở cho kế hoạch đầu tư hạ tầng
và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dịch vụ du lịch, dịch vụ vui chơi giải
trí ven biển, đầm phá. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong du lịch.
e. Phát triển nguồn nhân lực. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng
làm du lịch cho người dân và cán bộ làm công tác du lịch. Tuyên truyền nâng cao nhận
thức cho cộng đồng dân cư về chương trình phát triển du lịch; giáo dục cho người dân
có ý thức ứng xử văn hóa đối với du khách, xây dựng môi trường du lịch lành mạnh. Tổ
chức các lớp tập huấn một số kỹ năng cơ bản phục vụ du khách đối với các đối tượng
phục vụ trực tiếp du khách.
f. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường biển, đầm phá, nhất là khu vực các bãi
tắm trọng điểm, khu vực đầm phá, khu dân cư ven đầm phá, các khu có dịch vụ du lịch.
Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn tài nguyên, môi trường và văn hóa địa
phương đảm bảo việc khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch biển phục vụ
các mục tiêu phát triển bền vững.
g. Đa dạng hoá sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra các sản
phẩm đặc thù, mang bản sắc riêng của huyện Phú Vang, giá cả hợp lý, bình dân, được
thị trường khách nội địa chấp nhận. Tổ chức các hoạt động du lịch lễ hội truyền thống.
Phát huy giá trị các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống; bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các
di tích lịch sử văn hóa đã được công nhận, xếp hạng.... Chú trọng phát triển sản xuất
những sản phẩm phục vụ ẩm thực đặc trưng thành đặc sản của đầm phá Phú Vang nhằm
góp phần vào việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan thường
trực, chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan để tham mưu tổ
chức thực hiện.
2. Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Tài nguyên-Môi
trường, Phòng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn, Phòng Lao động Thương binh-Xã
hội, các phòng ban có liên quan cùng phối hợp thực hiện kế hoạch này.
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3. Các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch để xây dựng cụ thể để triển khai thực hiện.
Trên đây là kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2018; Ủy
ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TV.Huyện ủy;
- Sở DL;
- TT.HĐND huyện;
- CT, PCT.UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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