
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
SO VAN HOA, THETHAO VA  DU LICH Dc 1p - Tr do - H,nh phüc 

S: /SVHTTDL-QLDL Tuyên Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

V/v huy dng vn du tu dir an Crng pho 
vâi biên dôi khI h.ti, tang trung xanh và 

phát triên ben vtrng 

KInh giri: Si Kë hoch - Dâu tu 

Theo d nghj cüa Sà Kê hoch và Dâu tu ti Cong van s 227/SKH - KTN 
ngày 27/02/2020 ye vic thirc hin Van ban so 325/UBND-TH ngày 17/02/2020 
cüa Uy ban nhân dan tinh. Sâ Van hóa, The thao và Du ljch báo cáo nhu sau: 

1. Be xut ni dung triên khai thtic hin huy dng du tir thtyc hin ü'ng 
phó vói biên dôi khI hu, thng tru&ng xanh và phát triên ben vüng dôi vói lTnh 
vtyc du Ljch: 

- Phi hcip tuyên truyên, giáo diic và vn dng nrici t chtirc, cá nhân tham 
gia báo v rnôi tru'ng, git gIn v sinh môi trtrông, báo ye cânh quan thiên nhiên; 
bâo v và sir diing hçp 1, tiêt kim tài nguyen thiên nhiên; ngAn ng1ra va giãm 
thiêu các tác dngtiêu circ tü hot dng du ljch den cánh quan rnôi trung dê 
phát triên du ljch ben vüng. 

- Vn dng các to chiLrc, cá nhân kinh doanh du ljch tharn gia xây dirng nhan 
hiu "Bong sen xanh Vit Narn"; dàng k' Co sâ dt tiêu chuân mOi trung, phát 
triên san phârn than thin vi môi trurng; phát triên, sir diing nãng lu'gng sch, 
näng 1ucng tái tio; giârn thiêu khI thai gay hiu irng nhà kInh, phá hüy tang ozon. 

- Cung cp thông tin, danh m1ic dirán thu ht du tu', co ch chInh sách cho 
các nhâ dâu ttr thrc hin irng phó v&i biên dôi khI h.u, tang tru'ng xanh và phát 
triên ben vüng dOi vii linh vrc du ljch. 

- T chirc tp hun nâng cao nghip vii báo v môi tru'ng cho các t chirc, 
cá nhân kinh doanh djch vii du ljch. 

2. TInh hInh thirc hin h thông vãnbãn pháp 1ut, chInh sách hin 
hành lien quan dn tang trtrô'ng xanh, biên dôi khI hu và phãt triên ben vü'ng 

2.1. Rà soát h 1h6ng pháp !uut, chIn/i sách Ii&n  hành cüa ngàn/i lien 
quan den tang trung xan/i, biên c'tôi k/it' /ilu và phdt triên ben vü'ng: 

- Lut Du ljch ngây 19 tháng 6 nArn 2017; 

- Lut Di san van hóa ngày 29 tháng 6 nãrn 2001 và Lut sCra di, b sung 
mt s diu cüa Lut Di san van hóa ngày 18 tháng 6 närn 2009; 

- Thông tu' lien tjch so 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 
cüa B Van hóa The thao và Du ljch và B Tâi nguyen MOi tru'ng ye hung dan 
bão v môi tru'?rng trong hott dng du lich, to chüc iê hi, bâo v vâ phát buy giá 
trj di tIch. 



- Quyêt djnh s 28/2014/QD-UBND ngây 20/12/2014 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Tuyên Quang quy djnh trách nhirn quàn 1, bào v di tIch !jch sir - van hóa, 
danh lam thang cânh, di vat, cô v.t, bào vt quôc gia trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

2.2. T'inh hlnh thi'c hiên: 

To chirc ph bin và tuyên truyn các ni dung cüa h thng vAn bàn pháp 
1ut và chInh sách hin hành trên den cOng chirc, viên chirc, nguè'i lao dng trong 
toàn ngành; ban hành vAn bàn triên khai, chi dto Phông VAn boa và Thông tin, 
Trung tarn VAn hoá, Thông tin vâ The thao các huyn, thành phô, thanh tra Sâ và 
các do'n vj trirc thuc, Ban quân 1 các khu, diem du ljch, to chirc, Ca nhân kinh 
doanh du ljch. . .thirc hin nghiêm các vAn bàn chi do ci.ia ThU tung ChInh phU, 
cUa B VAn hóa, The thao và Du ljch và các vAn bàn quy phtm pháp lut ye cong 
tác quãn l và to chirc 1 hi; bAo v và phát huy giá trj các di tIch ljch sü vAn hóa; 
hot dng vAn hoá và kinh doanh djch vii vAn hoá; quy djnh ye quán 1 lê hi, 
trong do phAi thixc hin dam bào v sinh mOi tnthng, thu gom rae thAi kp thai, 
dirng h thông nhA v sinh du ljch cong cong h9'p chuân...; phôi h9p chat ch vó'i 
cAc co quan chU'c nAng tAng cung cong tác quân 1)2 bAo dAm v sinh môi trung 
du ljch. 

Các ni dung chi dao, thrc hin cOng tác bAo v môi tru'à'ng trong boat 
dông du lich, to chuc 1 hôi, bao ye va phat huy gia tn di tich trên dia ban duoc 
triên khai, lông ghép vAo các ke hoach  phát triên du ljch, ke hoach  bAo tOn, phic 
drng và phát huy các giá trj di tIch, các kê hotch hang nAm. 

D dArn bAo chit lung phic vçi khách du ljch dn Tuyên Quang, dc bit 
hang nAm trong dip  l hi, các ngAy l hn, thu hUt dOng khách du ljch, S VAn 
hóa, The thao và Du ljch dA có vAn bàn chi dao  nhArn tAng crng vai trO quAn 1)2 

nhà nuc bAo dArn an ninh, an toàn, v sinh rnôi tru'à'ng tai  cAc khu, diem du 
ljch, 1 hi. Dông thOi tuyên truyên, chi dao  các co sO kinh doanh du ljch thirc 
hin tang cut1ng chat lu'cing phiic viii don khách du ljch, tuân thU nghiem ngt quy 
trinh bAo v rnôi trumg trong xir 1)2 chat thAi, rAc sinh boat, tuyt dôi không dê 
ãnh hu'ng tác dng xâu den môi trung cong dOng. Co bin pháp dAm bAo an 
ninh, trt tr, phOng chOng eháy nO, dArn bAo v sinh an toàn thirc phArn, không dê 
xAy ra ng dc thirc phàrn trong dch vii An uOng tai  co sO'. Vi vy, tai  các diem to 
chO'c l hi và du ljch, cAnh quan mOi tru'Ong luôn bào dArn; tuyt dOi không dê 
xAy ra vic xârn hal  den các di tIch ljch sO', danh lam thAng cAnh. 

Thm djnh cOng nhn các Co sO' djch vii dat  chu.n theo quy djnh, trong do 
cO tieu chI bAo v rnOi truyng, v sinh an toàn thixc phâm; trien khai và vn 
dông các ti chO'c, cá nhân kinh doanh du ljch tham gia xây dçrng nhAn hiu 
"BOng sen xanh Vit Narn". 

Cong tAc xây dirng nhà v sinh cong cong dat  chuAn phiic v1i kbách du ljch 
QCVN 01:201 1/BYT duc ban hành kern theo Thông tu sô27/201 1/TT-BYT ngAy 
24 tháng 6 nAm 2011 cUa B Y te dA du'c ngành du ljch triên kbai kjp thO'i den các 
co' quan, don vi lien quan. Các ban quAn 1)2, do'n vj kinh doanh các khu, diem dA vA 
dang tüng buO'c triên khai thic hin nhirn vi chinh trang, xAy dirng nhà v sinh du 
Ijch dat  chuân phiic vi1 khách du Itch. 

2 



Cong tác phiic hi, tu b& ton tao  và phát huy giá trj di tIch dã Va dang du'c 
dâu tu; dir an Phic hôi, bâo ton, ton tao  các di tIch ljch sü*  cách rnng và kháng 
chiên (ATK) Tuyên Quang giai doan I dã hoàn thành, vói 110 di tIch du'gc phc 
hôi, ton tao. Phân 1n các di tIch dâ du9'c 1p ho so khoa h9c và khoanh viing bão 
v theo quy djnh; I-bàn thành tong kiêrn di san van hóa phi vt the trên dja bàn 
toàn tinh. Gop phân rat ló'n vào cong tác tuyên truyên, giáo diic truyên thông each 
mng, báo v cành quan rnôi tru'ô'ng di tIch và phic vii khách tharn quan. 

To chirc phi hcp giiia chinh quyên các huyn, thành ph vi Mt trn t 
quôc và các doàn the chi dao  thirc hin tot cOng tác bâo v rnôi tru'ng, tao  cãnh 
quan sach  dçp  tai  các diem di tIch; Phôi hgp vi SO' Giáo dic và Dào tao  thrc 
hin chuong trInh "Tru'ông h9c than thin, hpc sinh tIch cçrc", khuyên k.hIch các 
tru'ngh9c dàng k nhn chärn sóc, bão v các di tIch trén dja bàn, dê h9c sinh 
trirc tiêp tham gia chArn soc các di tIch, qua do nâng cao thirc trách nhim 
trong vic bào v và phát huy giá trj các di tIch. 

Cong tác kiêm tra, giám sat vic th1rc hin các quy djnh pháp 1ut v báo 
v mOi tru'ng du'çic tang ctthng. 

2.3. D xuât, k1ê1n nghj: 

- D nghj Uy ban nhân dan tinh xem xét phê duyt Quy& djnh sCm dii, b 
sung Quyêt dnh so 28/2014/QD-UBND ngày 20/12/2014 quy djnh trách nhim 
quán 1, bào v di tIch ljch sr - van hóa, danh lam thãng cãnh, di vat, cô v.t, bào 
vt quOc gia trên dja bàn tinh Tuyên Quang trong näm 2020. 

- Dê nghj siira dôi Thông tu' lien tjch so 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 
ngày 30/12/2013 cüa B Van hóa The thao và Du ljch và B Tài nguyen MOi 
tnthng ye hu'âng dan bào v mOi tru'ng trong hoat dng du ljch, to chrc Iê hi, 
bão v và phát huy giá trj di tIch, vi can cCr Lut Du ljch nãrn 2005 dA ducic sCra 
dôi Lut Du ljch ngày 19 tháng 6 närn 2017. 

S& Van hóa, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cáo./. 

No'i nl,ânrd(, 
- Nhu trén (tong hgp); 
- Lnh dao Sâ; 
- Luu VT, QLDL. 

 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 
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Lê Thanh So'n 
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