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TÓM TẮT
Ngày nay con người không chỉ quan tâm đến sản xuất và tiêu dùng sản phẩm
mà ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng cuộc sống. Đây là tiền đề và xu
hướng để phát triển nhiều loại hình du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch
sinh thái, du lịch sinh thái nhân văn. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều địa
phương để chuyển dịch nhanh từ kinh tế nông nghiệp sang dịch vụ. Bài báo
này tập trung phân tích, đánh giá tiềm năng và đề xuất một số định hướng
phát triển du lịch sinh thái nhân văn tại huyện Lương Tài – một huyện thuần
nông của tỉnh Bắc Ninh. Kết quả đánh giá cho thấy Lương Tài có nhiều tiềm
năng về cảnh quan thiên nhiên, nguồn tài nguyên nhân văn phong phú, có
nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có thể gắn với phát triển du lịch trải
nghiệm... Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các tiềm năng đó cần phải thực
hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thời gian tới như: (1) Đầu tư phát triển kết
cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; (2) Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch sinh thái; (3) Tạo môi
trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch sinh thái;
(4) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Từ khóa: Du lịch sinh thái, sinh thái nhân văn, nông nghiệp nông thôn,
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