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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình du lịch học đường huyện Thanh Thủy  

                                                             

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Thanh Thủy giai đoạn 2021-2025, 

định hướng dến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 988/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND huyện  

về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch 

huyện Thanh Thủy giai đoạn 2021-2025, định hướng dến năm 2030; 

Căn cứ Văn bản số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp 

tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021; 

Căn cứ các Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 

của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT; các văn bản hướng dẫn về thực hiện nội dung 

hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 

2020-2021; UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình du lịch 

học đường huyện Thanh Thủy như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tổ chức Chương trình du lịch học đường nhằm tạo điều kiện cho các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn huyện triển khai các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, 

giáo dục địa phương, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phù hợp với chương 

trình giáo dục của Bộ GD&ĐT, đồng thời nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới 

thiệu các sản phẩm của du lịch Thanh Thuỷ. 

- Thông qua Chương trình du lịch học đường giúp cho học sinh được tìm 

hiểu, học tập, trải nghiệm, được giáo dục về lịch sử, truyền thống, nét đẹp văn 

hoá... tiềm năng, lợi thế của quê hương. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức Chương trình du lịch học đường phải gắn với các hoạt 

động học tập, ngoại khóa, trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục địa 

phương...; đảm bảo phù hợp với Chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT và điều 

kiện thực tế của các địa phương, nhà trường đồng thời đảm bảo hiệu quả giáo 

dục thiết thực. 

- Hình thức tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, thiết thực, phù 

hợp với lứa tuổi; khuyến khích cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh 
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tham gia tổ chức và quản lý cùng với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. 

- Việc triển khai Chương trình du lịch học đường phải có sự thống nhất 

giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương, đơn vị.  

II. NỘI DUNG  

Chương trình du lịch học đường huyện Thanh Thủy tổ chức cho học sinh 

thăm quan, học tập, trải nghiệm tại các điểm di tích lịch sử, văn hoá, làng nghề, 

khu du lịch, mô hình trường học, hoạt động giáo dục tiêu biểu trên địa bàn 

huyện và khu vực lân cận (Đền Lăng Sương, Tượng Đài chiến thắng Tu Vũ, 

Nhà lưu niệm Bác Hồ xã Đào Xá, Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Khu di tích K9 

Đá Chông, khu di tích lịch sử Đền Hùng…). Gợi ý một số tour cụ thể như sau: 

- Tour 01: Đền Lăng Sương - Tượng đài chiến thắng Tu Vũ- Đảo Ngọc Xanh, - 

trường học, hoạt động, chủ đề giáo dục, trải nghiệm...; 

- Tour 02: Đền Lăng Sương - Nhà lưu niệm Bác Hồ, Đào Xá - Đảo Ngọc Xanh -

trường học, hoạt động, chủ đề giáo dục, trải nghiệm...; 

- Tour 03: Đền Lăng Sương - Khu di tích K9 - Đảo Ngọc Xanh - trường 

học, hoạt động, chủ đề giáo dục, trải nghiệm...; 

- Tour 04: Đền Lăng Sương - Đồi chè Đồng Trung - Làng nghề truyền 

thống- Đảo Ngọc Xanh - trường học, hoạt động, chủ đề giáo dục, trải nghiệm...; 

 (…) 

* Các tour, các chủ đề có nội dung, chương trình, kịch bản kèm theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện, các đơn vị lữ hành, các đơn vị kinh 

doanh dịch vụ du lịch xây dựng sản phẩm du lịch học tập, mô hình, chương trình 

du lịch học đường gắn với giáo dục địa phương, phát huy tiềm năng lợi thế  du 

lịch của huyện; 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và Truyền thông tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch Chương 

trình du lịch học đường của huyện. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai 

Chương trình du lịch học đường tích hợp với triển khai chương trình giáo dục 

địa phương gắn với tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, hoạt động 

giáo dục kỹ năng sống, giáo dục địa phương cho học sinh. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Chương 

trình du lịch học đường tích hợp với nội dung giáo dục địa phương; 
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- Phối hợp với Phòng GD&ĐT, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông các đơn vị lữ hành, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch xây 

dựng sản phẩm du lịch học tập, mô hình, chương trình du lịch học đường gắn 

với giáo dục địa phương, phát huy tiềm năng lợi thế du lịch của huyện; chỉ đạo 

các khu, điểm du lịch, Ban quản lý các di tích xây dựng các sản phẩm phục vụ 

cho du lịch học đường; đồng thời tham mưu cho UBND huyện quản lý tốt các 

hoạt động du lịch học đường trên địa bàn. 

3. Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉnh trang cảnh quan, 

khuôn viên các di tích, điểm đến trong tour du lịch học đường; bố trí cán bộ phối 

hợp với các đơn vị trường học, đơn vị lữ hành triển khai các hoạt động tại các di 

tích, điểm du lịch. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, 

huyện, các đơn vị lữ hành, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng sản 

phẩm du lịch học tập, mô hình, chương trình du lịch học đường gắn với tiềm năng 

lợi thế phát triển du lịch của huyện. 

- Đẩy mạnh truyền thông triển khai tour du lịch học đường trên các 

phương tiện truyền thông của huyện và các xã, thị trấn. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương phát triển du lịch huyện Thanh Thủy giai đoạn 

2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền để người dân, cha, mẹ học sinh tích cực 

ủng hộ, đồng hành triển khai tour du lịch học đường, tham gia các hoạt động 

ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương, giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh. 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng GD&ĐT giới thiệu 

các di tích lịch sử, làng nghề, sản vật du lịch của địa phương để Chương trình du 

lịch học đường thêm phong phú, đa dạng và hấp dẫn. 

5. Các cơ sở giáo dục 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình du lịch học đường của đơn 

vị tích hợp với triển khai chương trình giáo dục địa phương (có thể kết hợp thêm 

các địa điểm, địa danh khác phù hợp với chủ đề, nội dung, chương trình) gắn với 

tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống, giáo dục địa phương cho học sinh. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ kiến kế hoạch triển khai Chương trình du lịch 

học đường của huyện đến toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân 

dân; tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh; huy động cha mẹ 

học sinh cùng tham gia quản lý học sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực 

hiện Chương trình du lịch học đường; có trách nhiệm đảm bảo an toàn khi triển 

khai du lịch học đường tại đơn vị. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình du lịch học đường huyện 

Thanh Thủy. Giao phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn; các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, 

thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện cần quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ 

cho các em học sinh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, đề nghị các đơn 

vị báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để được hướng 

dẫn  giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTT&DL; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô.Đức); 

- Các phòng, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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