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Tuyên Quang, ngày tháng 03 nám 2020 

KInh gri: So Kê hoach  và Du tu 

Can cO Quyt djnh s 283/QD-TTg ngày 19/02/ 2020 cüa Thu tuOng 
ChInh phü ye vic phê duyt Dê an Ké hoach c câu lai  ngành djch vii den näm 
2020, dljnh hixOng diên näm 2025; 

Thirc hin Van bàn so 444/UBND-TH ngày 25/02/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic xây dirng dix thão Kê hoach  thirc hin c câu 1ai  ngành djch vi 
den näm 2025. 

SO Van hóa, Th thao và Du ljch d xut ni dung K hoach th?c hin CG 

câu 'ai  ngành djch v1j den näm 2025, nhu sau: 

1. Ye mic tiêu ciii the 

- Nãm 2020, thu hut khoâng trên 2 triu luqt khách du ljch; tng thu du ljch 
khoâng 1,9 nghIn t' dông, dat  trén 6% GRDP toàn tinh. Tao  vic lam cho khoãng 
16.000 lao dng ngành du ljch; näm 2025 thu hut khoâng trên 2,6 triu lu9't 
khách du ljch; tong thu du ljch khoáng 3 nghIn t dOng, dat  trên 8% GRDP toàn 
tinh. Tao  vic lam cho khoâng 21.600 lao dng ngânh du ljch. 

2. V các nhim vii chü yu thiyc hin ké hoich co' câu 1i ngành djch 
vii den nám 2025 

- Nâng cao thOc ciLia nhân dan, doanh nghip và cong dng v phát trin 
du lich có tInh chuyên nghip ben vüng; xây dirng phong cách ü'ng xO van 
rninh, thai d cOi mO, chân thành dôi vOi khách du ljch; giü gin cânh quan, mOi 
truô'ng, bàn sac van boa dan tc. 

- Dy manh  cOng tác quy hoach, phat trin kt cu ha tang và CG sO 4t 
chat k thuât phuc vu du lich, bô tn, sap xêp, ixu tien nguOn vOn ho trc dâu tu 
phát triên h thông kêt câu ha tang thiêt yeu vào các khu, diem du ljch có tiêm 
näng phát triên. 

- Xây dirng co ch& chInh sách thu hut các nhà du tu chin luc du tu 
các khu djch v11 du ljch phOc hp, dir an djch vli du ljch quy mô iOn, tr9ng diem. 
Tao mOi truOng thun lgi cho doanh nghip và cong dông phát triên du ljch. 

- Nãng cao chat lugng và da dang boa các san phm du lich, chü trong phát 
triên Khu du ljth ljch sO, van hóa và sinh thai Quôc gia Tan Trào, Khu du ljch 
suOi khoáng M5 Lam, Khu du ljch sinh thai Na Hang — Lam BInh và Khu du ljch 
Trung tam thành phô Tuyên Quang và vüng phii can; gAn ket chit chë phat trien du 
ljch vó'i bão ton, ton tao  và phát huy giá trj các di tIch ljch sO, giá trj van hóa 



truyn thng và danh lam thng cãnh; dty mnh san xut, ch to hang hóa, d 
thu cong m ngh, hang luu nim phc vi du Ijch. 

- Dy minh 1rng diing cong ngh thông tin trong du ljch, trin khai thijc 
hin có hiu Dé an xây dirng h thông du ljch thông minh. Tang cumg lien két 
vüng dê phát triên du ljch. 

- Tip tüc thrc hin các nhim vi t?i  Chuang trInh hành dng s 15-CTr/TU 
ngày 27/6/2017 cüa Ban Thithng v11 Tinh üy th?c hin Nghj quyêt sO 08-
NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B ChInh trj ye phát triên du ljch tth thành ngành 
kinh tê müi nh9n; Kê hoch sO 122/KH-UBND ngày 29/12/2017 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye triên khai thirc hin Nghj quyêt so 1 03/NQ-CP ngày 
06/10/20 17 cüa Chinh phü và Chuo'ng trInh hânh dng so 15-CTr/TU ngày 
27/6/2017 thirc hin Nghj quyêt so 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B ChInh 
trj ye phát triên du ljch trâ thành ngành kinh té müi nh9n. 

- Tang cithng cong tác quàn l nhà nuóc v du ljch; t chüc và nâng cao 
chat luçmg nguôn nhan lu'c du lich; to chüc ton vinh các doanh nhân, doanh 
nghip du ljch tiêu biêu kinh doanh du ljch trên dja bàn tinh. 

Trên day là mt s ni dung d xUtt vào dir thão K hoach  thirc hin ci 
câu li ngành djch vi den näm 2025 linh virc du ljch cüa Sâ Van hóa, The thao 
và Du ljch, dê nghj S Kê hoch - Dâu tu nghiên cü'u, tong hçip, báo cáo theo 
quy djnh./. 

Noi nhân: 
- Nhu' trên (p/h); 
- LAnh dao S; 
- Ltiu VT, QLDL. 
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