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      ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN PHÚ HÒA                            Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

 

       Số:        /BC-UBND                   Phú Hòa, ngày        tháng 03  năm 2020      
  

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 

12/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh 

 giai đoạn 2016-2020 
                                                       

 

Theo đề nghị Công văn số 411/SVHTTDL-QLDL ngày 04/03/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện 

Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 12/8/2016;  UBND huyện Phú Hòa báo cáo thực 

hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch: 

- Công tác quản lý Nhà nước về du lịch tiếp tục được quan tâm củng cố, 

UBND huyện đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về du lịch 

cho các xã, thị trấn. Xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác năm về lĩnh vực 

du lịch như: Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 21/11/2016 của UBND huyện về 

việc triển khai thực hiện về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế 

quan trọng của huyện giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 

22/8/2018 của UBND huyện về tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành 

động số 05-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển đưa du lịch 

trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020; các Kế hoạch 

phát triển Du lịch huyện Phú Hòa năm 2016, 2017, 2018, 2019 ; xây dựng trang tin 

về du lịch tuyên truyền quảng bá tại trang thông tin điện tử của huyện Phú Hòa;  

thường xuyên chỉ đạo và có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời các hoạt động du 

lịch nhằm đưa hoạt động du lịch ngày càng đi vào nề nếp.  

 - Hàng năm phối hợp với Sở VHTT-DL tỉnh tổ chức Lễ hội truyền thống 

gắn với di tích lịch sử văn hóa như: Phối hợp Công ty thủy nông Đồng Cam tổ 

chức Lễ dâng hương Đập Đồng Cam (Mùng 8 tết); Lễ rước sắc, tế cáo yết và rước 

linh vị Danh nhân Lương Văn Chánh vào ngày mùng 5-6 tháng 2 (âm lịch) và tổ 

chức các môn trò chơi dân gian tại Lễ hội luôn tạo được sự quan tâm của du khách 

trong và ngoài tỉnh, huyện đến xem và cổ vũ. Qua đó khách tham quan ngoài địa 

phương biết thêm về những phong tục, tập quán của địa phương trên địa bàn huyện 
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và quảng bá hình ảnh con người Phú Hòa nói riêng và Phú Yên nói chung đến với 

du khách. Hằng năm có khoảng 10.000 người tham dự các Lễ hội tại huyện. 

 - UBND huyện phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh tiếp tục hoàn thành các thủ 

tục đề nghị UBND tỉnh Phú Yên sớm công nhận các di tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh cấp tỉnh như:  Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (xã Hòa Quang 

Bắc)… 

 2. Công tác đầu tư phát triển Du lịch: 

- Công tác phát triển du lịch tiếp tục được quan tâm. Theo kế hoạch đầu tư 

trên địa bàn huyện Phú Hòa từ nay đến  năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đại 

biểu đảng bộ huyện lần thứ XV;  xác định hướng đầu tư về lĩnh vực du lịch là thu 

hút đầu tư phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, đa đạng hóa và nâng cao 

chất lượng các sản phẩm du lịch mà huyện có lợi thế như du lịch sinh thái... Ưu 

tiên thu hút các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, dịch vụ,  hội nghị, hội thảo, 

các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí… 

- Công tác chỉnh trang đô thị và đèn chiếu sáng công cộng ở thị trấn Phú 

Hòa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, việc nâng cấp các tuyến giao thông  cũng như 

các tuyến giao thông vào điểm du lịch Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh đã có điện 

thắp sáng. Trên dọc tuyến đường ĐH22 và từ trung tâm thị trấn Phú Hòa xuống đến 

km5+200( kho xăng Đông Lộc, xã Hòa Thắng) tổng kinh phí đầu tư là 6,5 tỷ đồng; 

Chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh đã khởi công và đưa vào sử dụng cây cầu 

giữa Phú Hòa- Tây Hòa, gắn việc giao thoa để phát triển du lịch của 02 huyện nói 

riêng và cả tỉnh nói chung,. 

- Duy trì và phát triển văn hóa dân gian hát tuồng truyền thống của CLB 

10/5;  Ngoài ra huyện đã đầu tư xây dựng các cổng bê tông để quảng bá của các 

làng nghề như: Làng nghề bó chổi đót Mỹ Thành xã Hòa Thắng, Bánh tráng Đông 

Bình xã Hòa An và Làng bún ở xã Hòa Định Đông, Làng nghề hoa và rau Ngọc 

Sơn xã Hòa Quang Bắc, góp phần khôi phục lại các ngành nghề truyền thống của 

địa phương để phục vụ khách tham quan. 

- Về tổng thể tiềm năng phát triển Du lịch trên địa bàn huyện Phú Hòa. Để 

khai thác tiềm năng và thế mạnh nguồn tài nguyên du lịch trong thời gian qua Huyện 

đã chú trọng công tác tôn tạo, bảo vệ hệ thống Di tích lịch sử cấp Quốc gia như Mộ 

và Đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh(điểm du lịch địa phương của tỉnh) đã làm 

thêm khu nhà trưng bày tại khu di tích, Di tích Khảo cổ Thành Hồ. UBND tỉnh đã 

công nhận 13 điểm di tích cấp tỉnh gồm: di tích lịch sử Núi Sầm (xã Hòa Trị); di tích 

Núi Miếu( Hòa Quang Bắc); Di tích Văn Miếu Tuy Hòa ( xã Hòa Quang Bắc); di 

tích danh lam thắng cảnh Gành Đá (xã Hòa Thắng) và Di tích nhà tưởng niệm đ/c 

Trần Hào (xã Hòa Quang Nam); di tích danh thắng Đập Đồng Cam ( xã Hòa Hội); 

Di tích lịch sử văn hóa Lẫm Qui Hậu( xã Hòa Trị); Di tích Đình Phú Sen ( xã Hòa 
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Định Tâ)y; Di tích Lẫm Đại Phú ( xã Hòa Quang Nam); Di tích lịch sử- văn hóa 

Lẫm Mỹ Thành (xã Hòa Thắng); Di tích lịch sử - mộ liệt sỹ tập thể  Mỹ Thành ( xã 

Hòa Thắng); Di tích lịch sử- văn hóa Đình Phong Niên( Hòa Thắng); Di tích lịch 

sử văn hóa lẫm Phú Lộc (Hòa Thắng)  góp phần tăng thêm địa điểm tham quan trên 

địa bàn huyện. 

3. Về phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch 

*  Cơ sở lưu trú 

 Đến nay, huyện Phú Hòa có 07 cơ sở lưu trú (trong đó có 01 khách sạn), 

tăng 04 cơ sở (so năm 2015). 

* Các khu vui chơi giải trí và dịch vụ khác 

Trên địa bàn huyện có các hoạt động vui chơi giải trí như tại tiểu công viên, 

01 khu vui chơi giải trí tại Trung tâm thị trấn Phú Hòa; công viên Quảng trường 

4/3 của huyện và các điểm vui chơi giải trí tại các xã, thị trấn. Toàn huyện có 9/9 

sân vận động; trong đó có 3/9 sân vận động đạt chuẩn; 50 sân bóng chuyền và các 

sân chơi thể thao nhỏ lẻ khác tại các xã, thị trấn. 

4. Thị trường và sản phẩm du lịch. 

*  Thị trường khách du lịch nội địa 

- Hệ thống đường giao thông được thuận lợi do nằm trên QL25 thông nối 

huyện Sơn Hòa- Sông Hinh và các địa phương được đầu tư nâng cấp;  bên cạnh đó là 

sự quan tâm đầu tư phát triển các điểm tham quan, các di tích văn hóa lịch sử, các 

danh lam thắng cảnh trong vùng như điểm du lịch địa phương Đền thờ Lương Văn 

Chánh, di tích danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam; Văn Miếu Tuy Hòa (đang được 

UBND tỉnh phê duyệt sửa chữa với tổng kinh phí là: 14,92 tỷ đồng)..., đầu tư phát 

triển khu đường nội thị dọc bờ đông Thành Hồ thành đoạn đường đi bộ nội thị phục 

vụ khách tham quan di tích Thành Hồ; huy động nhiều nguồn vốn nâng cấp các công 

trình kiến trúc các tuyến đường đến các khu di tích, danh thắng của huyện; 

- Khách du lịch nội địa đến Phú Hòa với mục đích chính như: Khách du lịch 

thuần túy “tham quan, lễ hội (điểm du lịch địa phương Đền thờ Lương Văn 

Chánh)”; Khách công vụ kết hợp đi du lịch; Trải nghiệm văn hoá bản địa; Du lịch 

sinh thái, thưởng thức cảnh quan tự nhiên ...Thời gian qua du lịch của huyện chủ 

yếu là khách nội địa thường vào các ngày đặc biệt như Lễ, hội, ngày nghỉ cuối tuần 

và các ngày lễ lớn. 

* Sản phẩm du lịch 

 Đến nay huyện đã điều chỉnh quy hoạch khu vực trung tâm huyện lỵ thị trấn 

Phú Hòa  đảm bảo mỹ quan xanh, sạch, đẹp; quy hoạch và đầu tư hạ tầng thiết yếu 

để hình thành các sản phẩm du lịch như làng nghề Bún Định Thành, bánh tráng 

Đông Bình, làng hoa Lay-ơn Ngọc Sơn Đông, vùng hoa rau sạch thôn Ân Niên, 

Khóm Đồng Din, văn hóa phi vật thể trống đôi cồng Ba chiêng Năm của đồng bào 

Chăm H’roi Buôn Hố Hầm, xã Hòa hội; biểu diễn Nghệ thuật Bài chòi, hát tuồng 



 4 

CLB 10/5; Lập quy hoạch chi tiết, phân khu chức năng đầu tư hạ tầng tại các khu 

di tích; các điểm tiềm năng phát triển du lịch… 

5. Về tổ chức không gian phát triển du lịch 

  Đến nay huyện đã đầu tư xây dựng điểm du lịch văn hóa tại các khu di tích, 

điểm du lịch gắn với hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian như HôBài chòi, hát 

tuồng; Nâng cao chất lượng các Lễ hội truyền thống đặc trưng như: Lễ hội đền thờ 

Lương Văn Chánh, Lễ hội Đập Đồng Cam; Đầu tư xây dựng thị trấn Phú Hòa trở 

thành đô thị xanh, sạch, đẹp thân thiện và từng bước hiện đại là điểm đến trên tuyến 

hành trình du lịch Đông – Tây dọc theo QL 25 kết nối với các tỉnh Tây Nguyên. 

6. Công tác đầu tư cơ sở vật chất  thiết yếu tại các khu di tích, điểm du lịch 

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của huyện đã thực hiện 

đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh quy hoạch khu vực 

trung tâm huyện lỵ thị trấn Phú Hòa, đảm bảo mỹ quan, xanh- sạch- đẹp, lập quy 

hoạch chi tiết, phân khu chức năng đầu tư hạ tầng tại các khu di tích; các điểm tiềm 

năng phát triển du lịch; 

- Đầu tư xây dựng thị trấn Phú Hòa trở thành đô thị xanh- sạch- đẹp thân 

thiện từng bước hiện đại; đầu tư phát triển đường nội thị dọc bờ đông Thành Hồ 

(đã tu sửa biển bia di tích khảo cổ Thành Hồ) để khách tham quan di tích; đã huy 

động nhiều nguồn vốn xã hội hóa nâng cấp công trình kiến trúc di tích văn Miếu 

Tuy Hòa (dự kiến nguồn vốn tu sửa khoảng 14,9 tỷ đồng) thực hiện trong năm 

2018-2020; Ngoài ra còn tu sửa hệ thống giao thông đường đến các di tích, danh 

thắng của huyện để phục vụ khách tham quan. 

7. Công tác xúc tiến quảng bá phát triển du lịch 

- Công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch được quan tâm và tích cực thực 

hiện như xây dựng chuyên mục riêng về du lịch trang cổng thông tin điện tử của 

huyện để quảng bá hình ảnh du lịch của huyện, tuyên truyền về lịch sử các điểm di 

tích cấp Quốc gia và các di tích cấp tỉnh; cũng đã đầu tư xây dựng đặt tên, biển chỉ 

dẫn vào các điểm di tích (điểm du lịch địa phương Mộ và Đền thờ Lương Văn 

Chánh, Khu di tích lịch sử- danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam), tuyên truyền 

bằng các Panô, áp phích quảng bá về mảnh đất, con người Phú Hòa; tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Hội đánh Bài chòi, biểu diễn tuồng của CLB 

tuồng 10/5…để quảng bá phát triển; Với những việc làm cụ thể như vậy đã tạo 

được tiếng nói và nhận thức khá đồng bộ về du lịch Phú Hòa nên góp phần đáng kể 

trong việc thu hút các nhà đầu tư, khách tham quan du lịch. 

- Tiếp tục hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý phù 

hợp và thông thoáng, tạo điều kiện cho du lịch có bước phát triển đột phá, lập các 

chương trình lâu dài như tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền hoàn chỉnh 

các quy hoạch chi tiết, đầu tư cải thiện vệ sinh môi trường. 
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II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

 1. Một số hạn chế tồn tại: 

  - UBND huyện chưa đủ vốn đầu tư xây dựng các thiết chế, tạo cảnh quan 

công trình du lịch; chưa phát triển được kết cấu hạ tầng như khách sạn, nhà hàng 

để đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân và du khách. 

 - Về cảnh quan môi trường tại các điểm như: Di tích Lịch sử Núi Sầm xã 

Hòa Trị, di tích Núi Miếu xã Hòa Quang Bắc, Di tích danh lam thắng cảnh Gành 

đá xã Hòa Thắng, Di tích danh thắng Đập Đồng Cam… chưa đảm bảo các yếu tố 

về tham quan, nghỉ dưỡng trong lòng du khách khi đến các điểm nói trên. 

 - Mức hưởng thụ về Văn hóa Du lịch của người dân chưa được nâng cao và 

có sự chênh lệch giữa đô thị và vùng quê. Chưa tạo được các tuyến điểm du lịch đến 

các điểm Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của huyện để khách tham quan ngoài 

địa phương đến những địa danh trên địa bàn huyện. 

 - Việc triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch chưa được thực 

hiện chặt chẽ, đồng bộ nên nhận thức về vai trò của du lịch còn hạn chế. 

 - Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong công tác 

quản lý và khai thác tiềm năng du lịch chưa được thường xuyên. 

 - Công tác lập quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển du lịch còn hạn chế. 

Việc thu hút đầu tư và đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch còn nhiều khó 

khăn. Công tác quản lý các khu, điểm du lịch, nhất là các khu, điểm du lịch đang 

đầu tư còn hạn chế, chưa được thống nhất quản lý một cách có hiệu quả.  

 - Năng lực một số công chức cơ sở làm công tác Văn hóa thể thao du lịch 

còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều việc từ đó dẫn đến chưa đáp ứng yêu cầu trong giai 

đoạn hiện nay. 

 2. Định hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch trong những 

năm tiếp theo: 

 - Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 

trận và các Hội đoàn thể, UBND các  xã, thị trấn xây dựng kế hoạch số 29-KH/HU, 

ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện chương trình 

hành động số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển đưa du 

lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 

156/KH-UBND, ngày 21/11/2016 của UBND huyện triển khai thực hiện về đầu tư 

phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện giai đoạn 

2016-2020; Nghị quyết số 36-NQ/HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh khóa 
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VI về phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 

2020. 

 - Tiếp tục phát động quần chúng nhân dân, nêu cao vai trò làm chủ, ý thức tự 

giác của nhân dân xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn về nếp sống văn minh, gia 

đình văn hóa. 

 - Phòng VH&TT chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã 

thị trấn tham mưu UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển du 

lịch trên địa bàn huyện; Xây dựng các đề án phát triển văn hóa, thông tin, thể thao 

gắn với di tích để phục vụ khách du lịch. Tiến hành khảo sát thống kê các danh lam 

thắng cảnh, các di tích lịch sử trên địa bàn huyện đưa vào khai thác du lịch, từng 

bước xây dựng nội dung tuyên truyền về các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch 

sử trên địa bàn huyện để phục vụ cho công tác quảng bá, thu hút khách du lịch. 

 - Thường xuyên, phối hợp của tỉnh như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

tạo điều kiện đưa du khách đến các khu di tích và các điểm du lịch trên địa bàn huyện. 

- Tập trung chỉ đạo công tác lập quy hoạch và lập dự án đầu tư hạ tầng một 

số khu, điểm du lịch trọng điểm của huyện. Những khu, điểm du lịch chưa được 

đầu tư cần tiếp tục được bảo tồn, tôn tạo cả về di tích và cảnh quan môi trường du 

lịch. Thực hiện phối hợp nhiều nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng giao 

thông tới các khu, điểm du lịch trên toàn huyện. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, giới thiệu về 

những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử, văn hóa; những nét văn hóa và 

lễ hội. Chú trọng phát triển những sản phẩm du lịch độc đáo gắn với những lợi thế 

của huyện và gần với các thị trường lớn.  

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, quản lý Nhà nước, tổ chức thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch được phê duyệt; tăng cường đầu tư trong việc 

bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, các di sản văn hóa phi vật thể, các cảnh quan 

thiên nhiên; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trong huyện. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào khảo 

sát, đầu tư tại các khu, điểm du lịch trong huyện; xây dựng cơ chế ưu đãi, mời gọi, 

thu hút đầu tư phát triển du lịch; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành để quản lý và khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch nhằm phát triển du 

lịch một cách bền vững. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp các nguồn lực cho xây 

dựng và phát triển các sản phẩm du lịch. Khuyến khích phát triển các làng nghề 

truyền thống, phát triển sản xuất các sản phẩm hàng hóa phục vụ du khách. 

- Liên kết tổ chức các sự kiện nhằm thu hút khách du lịch về địa 

phương như tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch, những giải thể 
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thao lớn, tổ chức hội thảo, triển lãm, xây dựng sản phẩm mang tính thương 

hiệu của vùng miền.  

 III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

 Kiến nghị UBND tỉnh và Sở VHTT-DL tỉnh Phú Yên: 

- Quan tâm tạo điều kiện cho huyện được tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ 

ngân sách trung ương, tỉnh thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về Văn 

hóa thể thao và Du lịch. 

- Quan tâm và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư ngành du lịch để đầu tư 

kinh phí xây dựng các điểm du lịch trên địa bàn huyện đặc biệt là khu Du lịch sinh 

thái, di tích lịch sử  trở thành điểm Du lịch hấp dẫn cho khách khi đến tham quan 

tại nơi đây.Tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch 

của huyện. 

  Trên đây là báo cáo kết quả 5 thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 

12/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư 

phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-

2020 trên địa bàn huyện Phú Hòa./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTT-DL(b/c); 

- Lưu: VT. 

 

                  KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Đinh Công Thạch 
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