UBND TINH TUYEN QUANG

SO VAN HOA, THE THAO
VA DU LICH
S: 171 /SVHTTDL-QLDL
V/v trInh du thâo báo cáo sci kêt 03 nm
thirc hin Chuo'ng trmnh hành dng so 15-CTr1f U
ngày 27/6/20 17 cüa Ban ThrOng vii Tinh üy
thirc hin Nghj quyêt so 08-NQ/TW

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1T NAM
Dic 1p - Tir do - Hinh phtic

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 3 nàm 2020

Kinh gi.r1: Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang

Thirc hin Van bàn s 505/UBND-KGVX ngày 02/3/2020 cüa Uy ban
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BAO CÁO
So kk 03 nám th,ic hin Chu'o'ng trInh hành dng s 15-CTr/TU ngày 27/6/2017
cüa Ban Thirô'ng vi Tinh üy thrc hin Ngh quyêt so 08-NQITW ngãy 16/01/2017
cüa B ChInh trl ye phát triên du llch tr& thãnh ngành kinh tê mfli nh9n
I. CONG TAC CH DiO, TRIEN KHAI THVC HIEN

Thrchin Nghj quyt s 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa Bô ChInh trj
ye phát triên du ljch tr thành ngành kinh tê müi nh9n, Ban Thithng vi Tinh
üy dã ban hành Chucing trInh hành dng so i 5-CTr/TU ngày 27/6/20 17 thrc
hin Nghj quyêt so 08-NQ/TW cüa B ChInh trj ye phát triên du ljch trâ
thành ngành kinh tê müi nh9n.
1Jy ban nhân dan tinh ban hành K hoch s 122/KH-UBND ngày
29/12/2017 ye triên khai thirc hin Nghj quyêt so 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 cüa
Chinh phü và Chuong trInh hành dng so 15-CTriTU ngày 27/6/2017 cüa Ban Thu?mg
vi Tinh Uy tIc 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 mUi nh9n.
Huyn ñy, Thành üy, các sà, ban, ngành, doàn th các cp dà xây ding K
hotch triên khai thirc hin Chiscing trInh hành dngso 15-CTr/TU ngày 27/6/20 17
cüa Ban Thu?mg Vi Tinh üy thçrc hin Ngh quyêt so 08-NQ/TW cüa B ChInh
tr ye phát triên du ljch tth thành ngành kinh tê mQi nh9n; Kê hotch so 122/KHUBND ngày 29/12/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh ye triên khai thrc hin Ngh
quyêt so 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 cüa ChInh phü và Chuo'ng trInh hành dng
so 1 5-CTr/TU ngày 27/6/2017 cüa Ban Thu?mg vi Tinh üy thirc hin Nghj quyêt
sO 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B ChInh trj ye phát triên du ljch trà thành
ngành kinh tê müi nh9n.
II. KET QUA THU'C HIN

1. Thtrc hiên các muc tiêu:
- Luçt khách du ljch: Tong s khách du ljch tr nãm 2017 - 2019 thu hut
5.297.200 lmt khách1 ; 02 tháng dâu näm 2020 thu hat 100.700 1u9t khách du
lich, dt 5% so vói kê hoch näm, giãm 81% so vi càng ks'.
- Tong thu xã hi tü du ljch: Tr näm 2017 - 2019, dt 4.586 t dông2; 2
tháng dâu närn 2020, tOng thu xä hi tr du ljch là 82 t' dOng, dt 4% so yâj kê
hoch nãrn, giàm 83% so vôi c1ng kS'.
'Narn20l7thuh6t l.590.0001ircitkhachkhach,dat 107% k hoach iiäm, ting 10.4% so vài narn 2016
Närn20!8thuh0t I.760.600krotkhãclikhách,dat 107% kê hoch nãrn, tang 10,4% so vôi närn 2017
Nam 20119 thu hUt 1.590.000 lirqt khácli khãch, dat 107% kê hoach nArn. tAng 10,4% so vUi nArn 2016
2

NAm 2017, tOng thu xA hi tU du IcIi khoang 1.380 t dng, dat 108% ké hogch nAni, tang 11,4% so vOi nArn 2016
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- Tio vic lam cho khoáng 16.000 lao dng ngãnh djch vii du ljch;
CO' So' h tang k thut du ljch duc dâu tu', nâng cap t?i các khu, diem du ljch
tr9ng diem cüa t1nh3.
- 100% can b, Cong chcrc, viên chirc trong ngành du ljch di.rçc bi duôiig
kiên thüc quân l nhà rnthc ye du ljch; 50% lao dng du ljch trçrc tiêp duçic bôi
duô'ng kiên thrc ye chuyên môn, nghip vii
2. Kêt qua thirc hin các nhim vii:
2.1. Di mó'i n/i umn tlu'rc vphát triên du ljch
To chirc ph bin, quán trit, tuyen truyn sâu rng ni dung Nghj quy&
so 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B ChInh trj ye phát triên du ljch trà thành
ngành kinh tê müi nhçn và Chirnng trInh hành dng so 15-CTr/TU cüa Ban
ThuO'ng vçi Tinh ày thirc hin Nghj quyêt so 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B
ChInh tr den toân the can b, dâng viên, doàn viên và nhân dan. Tuyen truyên ye
v trI, vai trO và nghia cüa hott dng du ljch dôi vài sir phát triên kinh te - xã
hi cüa tinh, thông qua lông ghép vi hi nghj chuyên dê cüa các cci quan, don
vi, các chuo'ng trInh, sir kin van hóa, the thao, du lich cüa tinh. Tir d, nhn
thàc cüa nhân dan và các cap chInh quyên, doàn the ye du ljch có buc chuyn
biên rö ret, coi do là ngành kinh te djch vii tong hgp, có tinh da ngành, lien
vüng, xã hi hóa cao ya có ni dung van hóa sâu sac, có khã näng dóng gop ln
vào phát triên kinh te, tto nhieu vic lam, chuyên djch co câu kinh te va to
dng hrc cho các ngành, 1mb vrc khac phát triên, dem lai hiu qua nhiêu mt
ye kinh tê, van hóa, xã hi, chInh tn, dôi ngoi, an ninh quôc phông và giü gin
môi trung sinh thai; thông qua du ljch dã gop phân gin gilt và bão v cãnh
quan môi tnrnrng, bàn sac van hóa và các giá trj truyen thông tot dçp cüa dan
tc. Huy &ng h thông chInh trj tham gia tIch circ trong cong tác 4n dng
khai thác tiem nAng phát triên du ljch.
Thi.thng xuyen chi do, hithng dn, don dc các cci quan, don vj hot
dng du ljch, dc bit ti các khu, diem du ljch tuyen truyen, vn dông nhan dan
tu giác và tIch cçrc bào v, gilt gin cành quan, môi triRmg du ljch xanh, s.ch,
dçp, dam bâo an ninh an toàn, t4t tr; tang cithng thirc hin nep sOng van minh,
ljch sir, ton tr9ng pháp 1ut; xay dirng phong cách 1mg xi.r van minh, thai d cài
ma, chân thành dôi vôi khách du ljch. Qua do, to khI the thi dua, thm chI
"cnh tranh" dê phát trien du ljch, djch vii dja ban các huyn, thành phO.
Ket qua, 1ung khach du ljch den các khu, diem du ljch ngây càng tang; hot
dng du lch dâ gOp phan chuyên djch co câu kinh te, to yic lam, tang thu
nhtp cho nguai dan, gOp phân thàc day phát trien kinh te - xã hi, tüng buac
dim du ljch tth thành ngành kinh te quan tr9ng cüa tinh.
2.2. Cong tác quy ho,ch, phát triên kIt cIu /zçi tang và co' sO' vumi cIut
k9 thuumtphic vy dii Ijc/i

Nim 2018, tOng thu xã h0i t,ir du ljch khoang 1.556 t dnig, dt 108% ké hoch näm, tang 11,4% so vài nrn 2016
Nni 2019, tong thu xâ liOl tr du Ijch khoang 1.649 t dOng, d?t 108% kë ho?ch nni, tang 11,4% so vOi nm 2016
. Khu du ljch sinh thai Na Hang, Khu do ljch sui khoang M9 LOin, Khu di tich thàng cOnh Dng Tiên
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2.2.1. Cong tác quy hogch
Triên khai thrc hin Quy hoach tng th phát trin du ljch tinh Tuyên
Quang den näm 2020 và djnh hithng den nàm 2030:
- Hoàn thành 1p nhim v%i Quy hoch tong th bão quãn, tu b& phiic hi và
phát huy giá trj di tIch ljch sir Dja diem to chrc Dti hi di biêu toàn quOc lan thr
II cüa Dâng, huyn Chiêm Hóa, tinh Tuyên Quang, trInh Uy ban nhân dan tinh.
- Trin khai thirc hin Di,r an bão quân, tu b, phçic hM và phát huy giátrj di
tich ljch sr quOc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gän vOi phát triên du
ljch (Xây dirng Khu tuOng nim các vj tiên bôi cách mng; triên khai các buâc
xây dçrng Nba Báo tang Tan Trào và Phông chiêu phim; Câi tao, nâng cap Quãng
trng Tan Trào...).
- Hoàn thánh Quy hoich tong the phát triên Khu Du ljch quOc gia Tan
Trào, tinh Tuyên Quang den nãm 2030, ban hânh Ké hoich so 134/KH-UBND
ngây 26/12/2019 ye vic triên khai quy hoch tong the phát triên Khu du ljch
quôc gia Tan Trào den näm 2030;
- Tp trung trin khai thirc hin quy hoch bão v và phát trin rmg tinh
Tuyên Quang giai doan 2011-2020, bô sung quy hoach den nàm 2025; Quy
hoach bâo ton và phát triên khu dir trU' thiên nhiên Na Hang, khu bão ton loâi
sinh cánh Cham Chu, khu bâo ye cânh quan Tan Trào.
- Thirc hin quy hotch và trin khai du tu xây dirng mt
trên da bàn các huyn, thành phô.

so

diem du ljch4

2.2.2. Phátphát trien ké't cá'u hg tá'ng và co' sà vg7 chá't k9 thugtphyc vy
du lich
Khu du ljch suM khoáng M' Lam: Dir an du tu xây dimg cong trInh Ha
tang k thut Khu du ljch suôi khoáng M Lam dã co bàn hoân thành cOng tác
bôi thithng, h trq và tái dnh cu thu hôi dat xây d1rng cong trInh. Dir an xây
dirng ha tang k' thut khu Tái djnh cu (giai dotn I): Các hang miic cOng trInh,
dã co bàn dã hoàn, dä bô trI tái djnh cu cho các h gia dInh phâi di chuyên de
thrc hin các dçr an dâu tu trong Khu du ljch theo kê hotch. Dir an dâu tu xây
dirng ha tang Khu du ljch (Htng m%ic di chuyên du?ng day din 35kV trong
Khu vui chai giãi trI, nghi dung): thrc hin cOng vic thi cong lap dtt duô'ng
dày dan din và các hang miic phi trV, thirc hin dâu nôi vao 1ui din 35kV
dua vào 5ir diing theo quy djnh.
Xác dnh ha thng giao thông l yu t quan tr9ng gop phn thüc dy phát
trien kinh te - xã hi cüa tinh nói chung và cüa ngành du lch nói riêng, nhieu
Xây di,mgquy hoach khu bn thOy trën h thOy diOn Tuyên Quangtai th trân Na Hang; bn thOy xã Dà Vj; bn thOy xã Yen Hoa (huyn Na
Hang)
Dang tien hanh quy hoach Kini dii Itch sinh that san goIfa Nhir Khe Khu du Itch sinh that Ho Ngoi La, xà Chan Son Khu nut La, xà Lang
Quan; Diem du hich Dinh Minh COrn, ChOa Mini, COrn, xO DOi Binh; Diem dii ijch Den Minh Luong, Den Dam May, x Lang Quan; Diem du ijchi Den
Lirong Quati, xO Thng Qutln; Di&n du llch Den Lang LO, xOChOn Son; Diem do Ijch ChUa Pht LOm, xO Nh HOn; Diem du ijch Den, ChuaNghiem
Son, xA Hoàng Khai; Diem du ich ChOa Di Bi. xO XuOn VOn; Diem du IIch ch VOn hOaNà Ho, xli Trung Son và mOt so diem du ich khãc trën da bàn
huyn (Yen Son)
- XOy dung, tu bO, tOn to và dim vào st'i dung: di tich da diem thành ip Chi hO MO than (Chi bO Dangdau tiên cQa tinh Tuyën Quang), Di tIch
thành nhã Bu, Di tich ThOnh nhã Mac, Di tich dn H, dn Kiep Bc, Di tich dinh Xli Thc, Di tich chOa Hirong Nghiem, Di lich den Y La, Di tich Den
Thircrng..(thOnii phO)
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tuyn quc 1, tinh 1 dã duçc dtu tu, nâng cp, xây mâi5 Tranh thu nguôn
vn dau tu cüa nuôc ngoài bang nguôn von vin trV ADB dê dâu tu phát triên
kt nôi h thông giao thông, hoàn thành nâng cap tinh l DT. 187, DT. 189 vi
các tinh mien null phIa Bäc. Cái tao, nâng cap Quôc l 37 dotn Km187+610 Km2O9+OO, to diu kin thutn lçii cho phát triên du ljch den vol thânh phô
Tuyên Quang, di tIch ljch sur Quôc gia Tan Trào.
Bang ngun vn h trçi cüa Trung urng ye chuong trinh miic tiêu quôc
gia ye du ljch và bô trI nguôn von tü ngân sách dja phucrng, tp trung dâu tu kêt
câu h tang vào 3 khu du ljch: Khu du ljch suôi khoáng M' Lam, Khu du ljch
sinh thai Na Hang và Khu du ljch sinh thai thuc huyn Lam Binh. Vic phát
triên h thông hi tang du ljch dâ to thun lçii cho loti hlnh du ljch cong dông
phát triên manh, do là các diem du ljch cong dông cüa huyn Lam BInh, huyn
Na Hang...
Du tu dua vào hot dng các tuyn xe but phiic v1u thun igi nhu cu di
lai cüa nhân dan, khách du lch: UBND tinh dâ ban hành co ché chInh sách
khuyên khIch, u'u dãi cho phát triên 4n tâi khách cong cong bang xe but, theo
do tuyên truyen kêu gi nhà dâu Vi trong và ngoài tinh. Kêt qua den nay dã to
chOc khai truong dua vào khai thác các tuyên xe but6, gop phân thun igi cho
khách du ljch den v0i Tuyên Quang.

2.3. Phdt trim san pIzim du ljch, gn kit chat chë phdt triên du ljch
vó'i bão ton, tOn 4w và phát huy giá frj cdc di tich Ijch sü', gid trj van hóa
truyên thông và dan/i lam tháng can/i; day minh san xuât, chê 4w hang hóa,
a'ô thu cong m9 ngh, hang lu'u n&mphic vi du ljch
Dà 1p 03 h so dugc B Van hóa, Th thao và Du ljch xp hang Di tIch
Quôc gia dc bit: Khu di tich quOc gia dc bit Tan Trào, Di tIch quôc gia dc
bit dja diem to chuc Di hi di bieu toàn quôc lan thO II cüa Dâng, huyn
Chiem Hóa và Khu danh lam thäng cãnh quôc gia dc bit Na Hang - Lam
BInh. Hoàn thành Ho so quôc gia "Thirc hành Then cüa ngu0i Tày, Nüng, Thai
0 Vit Namt' dugc To chuc Khoa hoc, Giáo dc và Van hóa cüa Lien hip quOc
(UNESCO) ghi danh vào Danh sách di sànvän hóa phi 4t the dii din cüa
nhân 1oti. Dang tiep tijc phôi hçip vOl tinh Bäc Kn 1p ho so xay dirng Khu Di
san thiên nhiên Ba B (tinh Bäc Kn) - Na Hang (tinh Tuyên Quang) trInh
UNESCO cong nhn là di san thien nhien the giOi.
T.p trung phát trin san phm du ljch7, gn k& cht chê phát trin du ljch
vOl bào tOn, ton to yà phát huy giá trj các di tIch ljch sO, gia trj van hóa truyen
thông và danh lam thang cãnh, mt so san pham du 1ch cüa tinh dang khang
djnh thuong hiu:
Dr an xãy di.nig dirOng H ChI Minh (don qua dja phn tinh) kt ni Tuyën Quang vOi các tinh Thai Nguyen, Cao Bang, Bc Kan
t6ng chiu dái 57Km,dã hoán thành dim vào khai thác 20,3km; dang xây dtmg cãu Tinh HOc (TP.Tuyén Quang; hoàn thin cong thnh 02 tuyën
thrOng dQc song LO dâu nOi vOi các tuyên QL.37, QL.2C, thrOng HO Chi Minh, lien ket v6i duOng cao tOc nOi thành phO Tuyen Quang vOl duOng
cao tOe Ni Bài - Lao Cai; dij an scm chfta QL.279 doan qua dja phn tinh Tuyen Quang, chiêu dài 94.4Km kët nOl QL.3 dja phn tinh Bac K?n vOi
QL 2 dia phan tinh Ha Giang tao dieu Lien thinn Icii cho phat trien du hch vung long ho thuy then Tuyen Quang
°>Tuyn s 1: ThI trn Son Dirong - thânh phO Tuyen Quang - D?i hQc Tan Trào: tuyën so 2: Thj IrOn TOn Yen, huyn HOrn YOn (Tuyên
Quang) - B4nh vin da khoa Hung Virong (xO Chi Darn, huyn Doan HOng, tinh PhciTli); tuyen sO 3: ThOnh phO Tuyen Quang di thl IrOn
Vinh Lc, Chiêm HOa; tuyCn sO 4: Dai hQc TOn Trào - Cong ty Che M9 LOrn; Tuyen sO 5: M Bang - Thi trOn Son Dirong
NOrn 2019 UBND tinh cOng nhn 7 dirn do ljch hen dja bàn tinh.
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- L hi Thành Tuyên duçic xay dirng thành san phm du ljch dc dáo
cüa tinh. Cách thirc to chrc 1 hi ngày càng chuyên nghip, bài bàn, các mO
hInh din diu dtc sac, thè'i gian diên ra lé hi kéo dâi và duçc gàn kêt vi six
kin vAn hóa cap tinh cüng nhiêu hoit dng dc sAc, hap dan dé tto san chcyi
du khách. L hi dã dugc Hi dông K' hic quôc gia trao bang cong nhtn k
liic Guiness Vit Nam "L hi có nhiêu mô hInh den ion nhât Vit Nam",
"Mâm c Trung thu iOn nhât Vit Nam" "Ctp dôi dièn kéo quân iOn nhât Vit
Nam". Dé phát triên thisang hiu du ljch lê hi Thành Tuyên, ben canh cong
tác quâng bá truyên thông, lê hi dä có sir dôi mOi ye hInh thOc cling nhu quy
mô quAng bá nhu dâu tu xây dçrng mt website riêng
www.lehoithanhtuyen.com.vn; to chOc thuOng niên các hot dng din diu mô
hInh trung thu ti thành phO Ha Ni vOi hoit dng trInh din di sAn vAn hóa các
dan tc thiêu so tinh Tuyên Quang, thu hut sir quan tam cüa dOng dAo ngisOi dan
Thu do và du khAch thp phucmg, to duçic hiu rng tIch crc dê hInh thAnh ngày
cAng ben vng thucmg hiu sAn phâm du ijch i hi ThAnh Tuyên.
- V Du 1ch ljch sO, vAn hóa:
+ Du ljch ljch sO, vAn hóa Tan Trào vA vüng phi can: TOng ciic Du ljch B VAn hóa, The thao và Du ijch phôi hçp vOi tinh Tuyên Quang xây di.mg, trInh
Thu tuOng ChInh phü phê duyt Quy hoch tong the phát triên Khu du ljch quôc
gia Tan Trào, tinh Tuyên Quang den näm 2030. UBND tinh dA xây dirng kê
hoich triên khai thirc hin quy hoich tong the Tan Trào vOi mic tiêu den nAm
2025, Khu du ljch TAn Trào c bàn dáp Ong các tiêu chI cüa Khu du ljch quOc
gia. Ben canh do, dê phát huy giá trj khu di tIch ijch sO quOc gia dc bit Tan
TrAo, Thu tithng chInh phü phê duyt Quy hoach tOng the bAo quAn, tu bô, phic
hôi và phAt buy giá trj di tIch ijch sir quOc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên
Quang gAn vOi phAt triên du ljch den nAm 2025; tinh dang triên khai dâu tu cong
trInh nhu xây drng PhOng chiêu phim, xây dirng Khu tuOng nim các vj tiên bôi
cách mtng, cAi tto nâng cap QuAng truOng Tan Trào và xây dirng BAo tang Tan
Trào. . .nhAm phiic v11 cong tác giáo dic truyên thông cách ming cho nhân dan và
du khAch; UBND tinh chap thun chü truong Dr An Khu du ljch sinh thai và djch
vii the thao Scm Ducing (khu A) tti xA Minh Thanh và xA Tü Thjnh, huyn Scm
Duang cho nhà dAu tu COng ty cô phân Tp doàn FLC, hin nay Tp doân FLC
dang phôi hp vOi các sO, ngành lien quan 1p Quy hoch chi tiet Dir An, tien hành
bôi thuOng giAi phóng mt bAng. Ben cnh do, cOng tAc xuc tiên duc tAng cithng
dâu tu nhu 1p website rieng cüa Khu du ljch quOc gia song ngQ Vit - Anh; có
trang bj phông cung cap thông tin trInh chiêu phiic vi khAch du ljch, phát hãnh
tO rcyi, tp gAp, sách Anh ye khu du ljch, to chOc tuyen truyen, hi thAo khAng
djnh giá trj khu di tIch; thuO'ng xuyen bAo ton, ton to di tIch; nâng cao chat
lugng huOng dan, thuyet minh phc vi du khAch; mO rng tuyên tham quan; dua
nhieu djch yii mOi bO trçi phiic vi du khách.
+ CAc dim du ljch khAc nhu Khu di tIch dc bit Kim BInh (Chiem Hóa);
Khu di tIch Lang NgOi — Dá Bàn (Yen Scm).. .dugc dAu tu tOn tao, tOng buOc thu
hut khách tham quan, du ljch.
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- Van hóa du ljch tam linh: Dà dn khng dnh thuang hiu "Vüng dt
linh thiêng", "Min dtt Mu!t duçc nhiu khách hành hucmg, chiêm bái nhàc tth
là các dim tam 1mb: Den La, den Ghênh Quit, den Cam, den Thiiçmg, den Ha
- den Kiêp Bac, den Mo Than, den Cânh Xanh, chüa Huang Nghiêm (thành phô
Tuyên Quang); dn Minh Li.rang (huyn Yen San); den Thiiçmg Däng Châu
(huyn Son Duang); các den Bäc Mc, Thác Cái (huyn Ham Yen); den Bach
Than, chüa Bào Ninh Sung Phüc (huyn Chiêrn Hóa); den Pác Ta (huyn Na
Hang); den Pii Bão (Lam BInh). NhQ'ng näm gân day, ngày càng có nhiêu du
khách có nhu câu to chirc nhU'ng tour di lê hi, tham quan nhUng dja diem du
ljch tam linh Tuyên Quang. NIiiêu bàn hi dâ gän bó và tth thành lung khách
thumg xuyên dôi vâi các den th Mâu a Tuyên Quang. Ben canh các san phâm
dc thu phic vi cho mvc dIch tin nguong a các diem du 1ch tam linh thI djch vii
hang hóa là san phâm, san 4t da phuang cüng ngày càng da dng, phong phü,
tao nguôn thu nhp cho nhân dan. UBND tinh dã phê duyt Dé an phát triên du
ljch tam linh trên dja bàn tinh Tuyên Quang de phát triên du ljch tam linh Tuyên
Quang tra thành mt trong nhUng trung tam du ljch tam linh vllng Trung du va
mien nüi phia Bäc.
- Du ljch sinh thai và nghi di.rong: Khu du ljch sui khoáng M' Lam dä
thu hiit 6 doanh nghip lan dang dâu tu phát trien djch v1i du 1ch, trong do có
Dir an Khu du ljch nghi duOng Vinpearl Tuyên Quang, dâu tu hang miic: Khu
bit thr nghi duo'ng; khu djch vii khám chüa bnh bAng 1iu pháp trj 1iu nisac
khoáng nóng; khu khoáng nóng; khu djch vv Clubhouse; san Golf M5 Lam8.
Di,r an dâu tu xây dirng san golf và lang du ljch sinh thai Mimosa9... Day sê là
diêukin dê dua Khu du ljch suôi khoáng M Lam trà thành khu du ljch djch
vii tong h?p cao cap, tao dà thüc day du ljch cüa tinh phát trien ben vUng.
Ngoài ra, Khu du ljch dã xây drng nhãn hiu (logo) t1NuOc khoáng thiên nhmen
M5 Lam" duçc Ciic S htru tn tu - B Khoa hçc và Cong ngh cap, là diêu
kin thun lgi d xây dçrng thuong hiu san phâm nuac khoáng cüng nhu quãng
bá giá trj nguôn nuâc khoáng, tao thuong hiu diem den, nâng cao khã nAng
canh tranh cOa khu du ljch. Khu du ljch sinh thai Na Hang — Lam BInh dang
nAm trong khoanh vOng cOa di tich quôc gia dc bit Khu bâo ton thien nhiên
Na Hang - Lam BInh; day là dieu kin thun lçii thu hOt khách du ljch trong và
ngoài nuOc khi Khu Di san thien nhien Ba Be (tinh Bäc Kan) - Na Hang (tinh
Tuyên Quang) di.rqc UNESCO cong nhtn là di san thiên nhiên the giOi. Diem
du ljch sinh thai Bàn Ba (xA Trung Ha, huyn Chiem Hóa) thrçc dau tu phát
trin them các dch vij luu trO, An uông, ho boi. . .góp phân nâng cao chat 1ung
djch vi, dáp trng nhu câu du khách.
- T chac t& các l hi truyn thng tai dja phuong nhu: Lê hi chOa
Huong Nghiem (xã An Khang), L hi mOe mu Den Ha, den Thung, den Y
La; Lé hi dInh Song LTnh; L hi dInh Gieng Tanh (xã Kim PhO), lê hi dInh
Lang Là (xA Chân Son); l hi Dam May (xã Lang Quán); L hi chOa Pht
Lam (xã Nhü Han) huyn Yen Son; L hi Lông Tong dan tc Tày tai các xã:
Tp doán Vingroup
Cong ty c phn Golf Mimosa
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Thugng Lam, Lang Can, huyn Lam BInh; Yen Hoa, Näng Khâ, Dà Vj,
huyn Na Hang; Kim BInh, Phii BInh, Minh Quang huyn ChiemHóa...; Lé
hi Nhây lira (dan tc Pa Then) xã Hông Quang, huyn Lam BInh; Lê hi Dng
Tiên - Chç quê tai xã Yen Phü, huyn Ham Yen...; Các hoat dng diên ra trong
1 hi diiçc thirc hin diling theo quy dnh và dam bâo thuân phong m tic,
truyn thng cüa dan tc, gop phân thu hut khách du ljch den vth Tuyên Quang.
- Du ljch cong dông: Trên dja bàn toàn tinh dä tp trung trin khai xây
drng, phát triên mtnh các diem du ljch cong dông nhu huyn Chiêm Hóa thrc
hin Be an "Bão ton kiên triic nhà san truyên thông dan tc Tày gàn vâi khu
di tIch ljch sü Kim BInh", Be an "Diem di'rng chân Dèo Ga gän vôi du ljch
cong dông tai xà Phüc Thjnh; Be an "Xây dirng Lang van boa du 1ch cong
dông bàn Bon xä Phüc Yen" huyn Lam BInh; huyn Na Hang xây dçrng Lang
van hóa du ljch thôn Na Khá xã Näng Khá; thôn Khau Tràng xã Hông Thai;
huyn Ham Yen xây dirng Ké hotch phát triên du ljch thôn Cao Di.thng, xã
Yen Thun; to chirc Phi igi nhun AVENUE (NPO A VENUE) phOi hgp vOi Co
quan Hgp tác Quôc tê Nht Bàn (JICA) triên khai dr an dâu tu phát triên du
ljch cong dông-Homestay tui xã Tan Trào; nghien ciru 1p dê tài khoa h9c cap
tinh ye "Bào ton và phát huy giá trj van hóa truyên thông Lang vAn boa Giêng
Tanh gAn vói phát triên du ljch ben v1tng tinh Tuyên Quang". Huyn Lam
BInh dA xây dirng và di..rgc UBND tinh cong nhn 4 diem du ljch cong dông10,
Hin nay, các diem du ljch cong dông nay dang thu hut nhiêu du khách den
trài nghim và các h gia dInh dA nhIn nhn thây lçii Ich tIch circ cüa du ljch
cong dOng mang 1i, tp trung dâu tu, chinh trang nhà cira tiêp tijc phát triên,
mi rng các rnô hInh homestay dê don khách du ljch. Mo hInh doanh nghip
1ü hAnh lien ket dâu tu cung khai thác phát triên cong dông buOc dâu dA phát
huy hiu qua.
Xây dirng, sAn xut, ch tto các sAn ph.m, qua t.ng, hAng lu'u nim du
ljch, am thirc truyên thông mang thuong hiu Tuyên Quang; xây drng vA
triên khai kê hotch phát triên các sAn phâm cong nghip, tieu thu cong
nghip và nghê truyên thông, xay drng cAc trang tri, gia trai nông nghip
hang hóa phiic v11 du lich; tIch circ hung dan các doanh nghip, hgp tác xA,
to hçip tác và các h sAn xuât hoàn thin tiêu chuân hóa sAn phâm dat tiêu
chuân cüa Chucing trInh OCOP; có 24/74 sAn pham tiêp cn tiêu chuân sAn
pham OCOP.
Hang nAm tAng cumg d.0 tu bAo tn, ton to h thng các di tIch, lch
si.r vAn hóa, cAc khu bAo ton thiên nhiên, khu rung d.c diing trên dja bàn tinh.
2.4. Dy mcmli xác dIn quáng bá, tang cu'&ng lien kIt yang
triên du ljcli

al

phát

'° Các dini du lich cong dng dirqc cOng nhn: thOu Na TOng, thOn N DOng (xA Thirqng Lam), thOn Na MuOng (xâ Khuôn Ha)
va thOn Nm Dip (xâ Lang Can).
Il
Mt ong (xâ An Khang), CO chiOn, cO qut (xO TrOng Dà), nOn, dia dan bang tre (phtrng TOn HO), ôî, gao chat lung cao, m'
khO Thuân Yen (xO Kim PhO). com lam, chO Ngvc ThOy, x? den, nirOc khoOng (phuOng M9 Lam);

- Rtru ngO men 10 Na Hang; clii dn dja l' chO Shan tuyt (Na Hang)
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Tiling bithc chuyên nghip hóa cong tác xñc tin quâng bá du ljch, dOi
mi hInh thirc, nti dung, tang cithng irng ding cong ngh hin di và nâng cao
sir tham gia dông dão vâ hiu qua cüa nhân dan, can b, cong chüc, viên chüc
trong hoit dng xüc tiên quâng bá du ljch. Tuyên truyên xüc tiên, quâng bá
hInh ânh ye mien dat, van boa, con nguôi Tuyên Quang và danh milc dij an du
lich mi gçi dâu tu thông qua các phuang tin thông tin dai chüng12; các
trang/cOng thông tin din tir; xây dirng các chuyên trang, chuyên mic, chuyên
dê, các phim du ljch13; xây dixng 3 trang website thithng xuyên cp nht thông
tin ye tour, tuyên, diem du ljch, djch vv cüa co s lu'u trü, nhà hang, các diem
vui chori giâi trj, và các hot dng du ljch cüa tinh'4. L.p trang fanpage quáng
bá hInh ãnh ye L hi Den H, Den Thuçing, Den Y La; Lê hi Thành Tuyên;
tang cithng xüc tiên, quâng bá du 1ch thông qua quâng bá trên Tp chI Du ljch,
Tp chi Doanh nhân Vit Nam, Dài Truyên hInh Vit Nam'5, Dài Tiêng nói
Vit Nam16, Truyên hInh k5 thut so VTC, Tong Cong ty du ljch Sài Gôn17...
Tang cuông xüc tiên, quãng bá du ljch thông qua các t ran, tp gap, an phâm'8.
Tu van thông tin ye tour, tuyên, diem du ljch, djch viii cüa co sO luu trü, nba
hang, khách san, homestay. . . cho Doàn Farmtrip, các Cong ty lü hành, du
khách trong và ngoài nuóc có nhu câu tim hiêu và xây dmg, phát triên thj
trung, san phâm du ljch tai Tuyên Quang. To chirc thânh cOng các sir kin
chInh trj - vAn hóa cap quôc gia, khu vi1c19. To dam chuyên dê: TIm hiêu ye
thii gian, dja diem Chü tjch Ho Chi Minh & và lam vic tti ATK Tan Trào
trong thôi k' kháng chiên chông thirc dan Pháp xâm luqc (1946-1954). To
chirc chi.rang trInh trâi nghim "Nghê thu cong truyên thông cüa dan tc Tày
Tuyên Quang" ti Báo tang tinh... ; Tang cu&ng xüc tiên du ljch thông qua
tham gia hi nghj, hi chç nhu Hi ngh xüc tien, quAng bá dâu tu du ljch ti
các tinh, thành phO trong cã nu&c20.
2
Bào Tuyn Quang, Báo Tan Trào, Dài Phát thanh vã Truyn hinh tinh; Cng Thông tin din tO tinh, càc trang thông tin din tO
tong hgp; Phãn xA Thông tan xá Vit Nam Va Báo Nhân dan

"Du Ich và cuOc song", "Dim din", "Du Ijch", "Du Ijch vã phát trin", "Na Hang hánh trinh khám phá", "Na Hang tim nang vá
phát triên",
'. Các trang diên tO: http:Sovhttdltuyenquang.vn; http:Lehoithanhtuyen.com.vn; http:Dulichtuyenquang.gov.vn
VTV1, VTV4 xây dmg dircic gãn 20 tp phOng ste giOi thiu diàm dn trong chisong trinh S-Vietnam.
VOV xãy dmg chtrong trinh "Tuyën Quang dim dn cOa các nhã du hi và du khàch"...
". Xây di,rng chuong trinh, kjch bàn và thsc hin quay phim quàng bà Va hem nang, thà manh du ljch cUa tinh Tuyên Quang
'. Phàt hãnh cuOn "COrn nang du Itch Tuyen Quang" song ngO Vit - Anh; xây di,mg các biOn quàng cáo tuyn truyn du ljch Tuyên
Quang tam IOn; in 6.000 tp gap quang bà du Ich; xuàt bàn cuOn sàch ánh du ljch Tuyën Quang, cam nang du Ijch vã tái bàn tp gOp du
Itch Tuyén Quang...
'. Môt sO ste kin chInh trl - van hOa tiëu biOu:
- Chirong trinh hqp tàc phàt trin du Ich Qua nhong min di san Vit Bâc" va L hi Thánh Tuyên nám 2016; Ta dam Chirong
trinh hop tác phãt triàn du Ijch "Qua nhctng mien disãn Vit Bac"; Chung kêt cuc thi"NgrrOi dep xir Tuyen" näm 2016; trtmg bay, giOi
thiu "Am tic các dan tOc vUng nOi phia Bäc" và L6 hOi bia Ha NOi;
- TO chOc L dOn nhn Bang di tich QuOc gia dc bit Kim Birth.
- Hi nghj xOc tin dOu tie, turning rnai Va du ljch tinh Tuyên Quang näm 2017.
- Ngày hOi Van hOa dan tc Dao toàn quOc IOn thO nhât và L hi Thành Tuyen näm 2017.
- Dai hti TIi dtic tli thao tinh Tuyën Quang IOn thCr VIII, 2017.
- L cOn bO QuyOt djnh cOa ThO tirOng Chinh phO phê duyt Quy ho?ch tOng the phat triën Khu du hch Qu1c gia Tan Trào, tinh
Tuyen Quang den näm 2030.
20
Hi ngh hop tác oan tie, xOc tin thinong mgi, du Ijch gi&a dOng bOng sOng COu Long vOi thành phO Ha Ni và các tinh phia BOc;
to chOc gian hang tuyên truyen quang bá do Ijch Tuyën Quang trong chrnong trinh triën lam dac trrrng van hOa du Ijch vOng mien cCia các
tinh mien nOi phia Bäc tai Ha Ni; Ngay hi Do Itch thành phO HO Chi Minh näm 2017, 2018; HOi ch Du Ijch QuOc tê Vit Nam -VITM
Ha NOi 2017, 2018, 2019; HOi nghj lien kCt các Trung tam XOc tiën dii llch mien Bäc t?i Quang Ninh; Hi chq Dc san vOng miàn Vit
Nani ti Ha Ni; Hi ch thuong mai, du lich Vit- Trung lai thành phO MOng Cài; HOi chq Du Ijch - Am thtec, lang nghe thu cong thuong
mai tinh Thai Nguyen 2017; L hOi Trang Art 2017 t?i Ninh Binh; HOi nghj quang bà, xOc tien, lien kt phàt triên san pham du Ijch dc
trrrng vOng Tãy BAc näm 2017 t?i Lao Cai; HOi tháo khoa hc "I-lành trinh theo chân Bác và diem den du Ijch vOng Chiên khu Vit Bac";
TO chOc trtmg bay, giOi thiu Om thi,rc các dan tOc tinh Tuyën Quang vâ L hOi Bia Ha NOi 2017, 2019; tham gia HOi chq Thuong mai - Du
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Chi dao, diôn dc các co quan, dcn vt hott dng du ljch tuyên truyn,
vn dng nhân dan ti,r giác và tIch circ bão v, giü gin cânh quan, môi tnthng du
ljch xanh, sach, dçp, darn bâo an ninh an toàn, trt t1r; ton tr9ng pháp 1ut; xây
dmg phong cách üng xfr van minh, thai d ci m&, chân thành doi vói khách
du lich.
Thirc hin giái pháp quâng bá du ljch Tuyên Quang thông qua h thng
Tern Bixu chInh và phong bi phô thông trên h thông diem Buu din Vit Nam
den hang triu ngui dan trong nuôc và quôc tê....;
Phát hành cun Cm nang Du itch Tuyên Quang song ng Vit - Anh,
tp gap, ban do, sách, ânh...; Tu van thông tin ye tour, tuyên, diem du itch,
djch v11 cüa c sâ iu'u trü, nhà hang, khách san, homestay. . .cho các Doàn
Farmtrip, các Cong ty lü hành, du khách trong vâ ngoài nuc có nhu câu tim
hiêu va xay dirng, phát triên tht trithng, san phâm du ljch tai Tuyên Quang.
Dy mtnh sir dcing cong ngh thông tin trong trong phát trin du ljch:
Lp Dê an "Xây dirng h thông Du ljch thông minh tinh Tuyên Quang giai
dotn 2019-2022, tam nhin den 2025", xây drng và Khai truong Cong Thông
tin du ljch và irng dçing du ijch thông minh trên thiêt bj di dng ket hçp ban do
sO du itch tinh Tuyên Quang, https://mytuyenquang.vn, nhàm tao sir thun
lç'i du khách tim hiêu, tra ciru thông tin, trâi nghim trong hành trinh du ijch
den Tuyên Quang dông thi giüp doanh nghip du ljch quâng bá, cung cap
thông tin cho khách du itch nhanh chóng, tiêt kim vã thiic day hoat dng du
ljch hiu qua.
Thi.thng xuyên t chirc, hu'Ong dn các doanh nghip ltr hành trong nrnic
kháo sat các tuyên diem du ijch vâ dLra khách du itch den Tuyên Quang. Kháo
sat, h9c tp kinh nghim xiic tiên dâutu, thuong mai và du itch tai các tinh Hôa
BInh, Sn La, Lao Cai, Cao Bang, Bäc Kan, Thai Nguyen. Môi gçi Câu lac b
Kayak Ha Long xây dirng chuang trinh Vietnam Discovery, to chüc sr kin
"Kayaking ho Tuyên Quang - Ha Long cüa Tây Bàc" dé quãng bá hInh ãnh du
itch vüng ho thüy din Tuyên Quang; tham gia Chuong trInh h9c tap, trao dôi
kinh nghim ye phát triên du itch cong dông tai Tây Bäc, Thai Nguyen...Tô
chüc quãng bá, xüc tiên dâu tu tai thành phô Hâi Phông, Thanh Hóa... nhäm
kêu gi dâu tu, quâng ha hInh ãnh Khu du itch sinh thai Na Hang. Dã xây dçrng
tuyn du itch trong tinh, trong nrnc và quôc te phic vi du khách và các cong ty
lü hành.
Cong tác lien kt, hp tác lien vüng, lien tinh và quc t dugc tang cung
nhm khai thác, phat triên du itch nhu thung xuyên trao dôi nghip vii, kinh
nghim quan 1, khai thac phat trien du itch; thông qua các buOi lam vic trrc
tip, hOi nghj, hi thão, khâo sat thirc tê vi các co quan quân i nhà nuc va các
doanh nghip du itch cüa các tinh nàm trong chuong trinh hp tác phát triên du
itch "Qua nhQng min di san Vit Bäc" hang näm; kêt nôi vôi Ha Ni, thành
lich Tuyên Quang t?i câc huyn, thànl ph6 cUa tinh tharn gia gian hang quâng bá giOi thiu van hOa, du Ijch t?i Ngáy h0i van hOa các
dan tc vOng DOng Bac narn 2018 ti Vinli PhOc; Thani gia gian hang trong Chtrwig trinh hp tác phOt trien du llch "Qua nhthig mien
di san Vit Bac" nam 2018 t?i Cao Bang; to chrc KhOo sat. hi darn vã k ket hvp tãc phát triën du llch gia tinh Tuyën Quang, tinh
1-Ia Giang vOi tinh Van Narn, Trung QuOc (2018)...
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ph H ChI Minh và quc t nhu Châu Van San (Van Nam - Trung Quc),
Xiêng Khoàng (Lao), Han Quôc; k kêt hçp tác giüa tinh Tuyen Quang và tinh
Ha Giang, trong do có linh virc phát triên du ljch lông ho Tuyên Quang - Ha
Giang; lien kêt phát triên du ljch Ha Ni - Tuyên Quang - Ha Giang.. . .dê da dng
hóa và phát triên thj tru?ing nguôn khách cüng nhu thu hut dâu ti.r vào du ljch.

2.5. Tçio môi trwirng thuçIn 1ri cho doanh ngh4p và c3ng dng phdt
triên du lich
Don gián hóa thu tiic hành chInh, tit kim thai gian, chi phI cho ngithi
dan, doanh nghip; dã dôi mOi lê lôi, tác phong lam vic, tinh than thai d
m khi giãi quyêt cong vic dôi vi nguii dan và doanh nghip. Câi thin môi
trung dâu tu kinh doanh, to diêu kin tot nhât h trg cho các doanh nghip
khi thirc hin dr an dâu tu trên dja bàn. Tang cu&ng g.p g, dôi thoii vói các
doanh nghip, tháo gO khó khàn, bâo dam môi trithng dâu tu than thin, minh
bach, canh tranh bInh dang.
ccii

Trin khai các chuang trInh xüc tin du tu, thucing mai và du ljch nhm
quáng bá hInh ânh, tiêm nAng, the manh cña tinh Tuyên Quang; thu hut các nba
dâu tu den tim hiêu ye môi tru0ng dâu tii cüa tinh Tuyên Quang. Các hoat dng
xüc tiên dâu tu cüa tinh dã dáp irng duçic nhUng yêu CâU ca bàn dôi vi boat
dng xiiic tiên dâu tu, phü hgp vi quy hoach ngành, lTnh vi;rc, kê hoach phát
triên kinh te xã hi cüa tinh, gop phân thiêt thi;rc vào vic thu hit các nguOn dâu
tu, chuyên djch co câu kinh tê theo hu&ng cong nghip - du ljch, djch vi;i - nông
lam nghip. Tinh dã tO chixc thành cong Hi ngh Xüc tiên Dâu tu, Thixang mai
và Du ljch tinh Tuyên Quang näm 2017. Hi nghj dã trao quyêt djnh chü
truong dâu ti..r cho 6 nhà dâu tu, gii thiu 15 di;r an tr9ng diem mOi gç1 dâu tu,
trong do có 07 di;r an lien quan den du 1ch. Xây di;rng di,r an tr9ng diem mi gi
d.0 tu21
Tp trung thu hut, da dang hOa các ngun vn và các loai hInh du tu
phát triên, hoàn thin kêt câu ha tang va CO SO vt chat k thut du ljch, chñ
tr9ng dâu tu xây dirng các khách san cao cap, khu nghi duO'ng, khu sinh thai,
khu vui choi giài trI, khu thuong mai - dch vi;i cao cap, san golf,...; khuyên
khich doanh nghip dOi mâi, sang tao, da dng boa cac loai hInh, san phâm du
ljch, khai thác tiêm näng, the manh cüa tinh.
Khuyn khIch doanh nghip phát trin du ljch vi mi;lc tiêu di mdi, sang
tao, da dang hóa các loai hinh, san phâm du ljch, khai thác tiem nang, the manh
cüa tinh. Trong 3 nm qua dà có nhiêu doanh nghip tien hành khào sat, nghiên
cü'u, dánh giá, tim kiem co hi dâu tu du ljch tren da bàn tinh. Trong do dã thu
hut duc các nhà dâu tu tiêm nang, có kinh nghim trong boat dng kinh doanh
du 1jch22. Hinh thành và phát trien các diem du ljch du ljch cong dOng cüa
21
Dir an : Khu do thi nghi duong song Lo; Khu du lch sinh thai nCti DOrn; Khu du ljch sinh thai Phiêng Bung; Khu du lich vui
chin giãi tn, nghi throng Soi Tinh HOc; San Golf Yen Son; Dâu tu xây dtmg h tang k9 thut Khu, diem du lch huyn Lam Binh; phát tniên
nuoi trng thCty san tp trung bang hinh thtrc nuôi lông be gan vOi phát tniên du ljch sinh thai lông ho thOy din Tuyen Quang.

22 Doanh nghiOp tar nhin xiy dtmg 5a t tinh Bin Bièn, diu to khich san 4 sao Mithng Thanh; Tap doan Vingroup di dau to Trung tim thoong mai Vincom
Plaza Tuydit Quang, dg in Kltu du ljch nghi doing Vinpearl tpi xi Pltir Lam; Cong ty TNHH Nga Vies tpi Khu du ljclt sinit thu Na Hang; Cong ty TNHH Song Gim lai
Khu du liclt sinli thu lhic Bin Ba; Dg in hung tim ICr hinit vi djch du ljch Tuyin Quang cia Cong ty TNHH Thinh Timi. Doanh nghip tsr nhin Hia Thu dau to khiclt
spa Royal Palace, Trung tim sg klan tiac cuii Royal Plaza Center; siiu thj Diams miy Xanh
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huyn Lam BInh, là thôn Na Tong, thôn Na DOng (xã Thuçing Lam), thôn
Na Muông (xã Khuôn Ha) và thôn Nm DIp (xâ Lang Can). Day là nhUng diem
du ljch thrçc Doanh nghip xây dirng Xuân Trithng ho trg kinh phi, cüng các
h gia dInh dâu tu xây dirng...
TInh dn thi dim nay, trên dja bàn toàn tinh có 335 cci sâ liru trü, vii
3.487 buông, 4.950 giu6ng, trong do có 01 khách san 4 sao; trên 200 nba hang
am thrc có quy mô 1&n, trong do nhiêu nhà hang dã chü tr9ng ti vic xây dirng
thuang hiu riêng, cãi tao nâng cap bô sung các djch vi bô trV, nâng cao chat
1uçng djch vu, phiic v1i chuyên nghip hGn; các mon an truyên thông cüa dja
phi.rnng dä cIuçc mt sO nhà hang khai thác, gii thiu vâi du khách và dâ tao
duçc net riêng có cüa Tuyên Quang; 11 cOng ty iü hành dang hoat dng dua,
don phiic vij khách du ljch den Tuyên Quang; dch vii vn chuyên khách du
1jch23 dã có si,r tham gia cUa doanh nghip, cá nhân trong và ngoài tinh và dixçc
cap Giây phép kinh doanh vn tài; cap phü hiêu, biên hiu; cap Giây phép lien
vn Quôc tê Vit - Lao; cap giây däng k phucing tin thüy nOi dja dam báo theo
các quy djnh cüa pháp lutt.
Hithng dan, tao diu kin thun igi d các t chilic, cá nhân thuc mi
thành phân kinh tê tham gia boat dng du ljch; khuyên khIch cong dng dan cu
tai các khu, diem du ljch trên dja bàn tham gia và huâng lgi hçp pháp tü hott
dng du ljch. Ho trçY, tu van, dua các h dan tham quan, h9c tp các mô hinh
phát triên du ljch du ljch cong dông.
Triên khai Qu H trg phát trin du ljch cilia tinh. Huy dng t chilrc, cá
nhân ho trg vào nguOn Qu. Phát huy vai trO cilia qu trong vic triên khai h trg
ye von cho cac to chüc, doanh nghip phát triên boat dng du lch, nàm 2019 dã
xét duyt 02 hO s trInh UBND tinh ho trg nguOn vOn tilr Qu theo quy djnh.
2.6. Phát trkn ngun nhân ly'c du Ijch
Chili tr9ng cOng tác tuyn sinh, nang cao cht lugng dào tao ngành du ljch
tai TrnO'ng Dai hQc Tan Trào (khóa 2016-2020; 2017-2021) cho 39 sinh viên.
TO chic các lOp bi di.rOiig nghip vi: L tan, du ljch cong dng, quãn l
nhà nithc ye du ljch, chê biên mon an, nghip viii du ljch cho ngi diêu khiên
và nhân viên phic vii trên phrning tin thüy vtn chuyên khách du 1jch24.. .cho
trên 700 h9c viên lao dng ngành du ljch trên dja bàn tinh nhm nâng cao tInh
chuyên nghip và chat hsgng phiic vii du khách. PhOi hçp TOng cvc Du ljch và
Lien minh châu Au (Dir an EU) h trg, trirc tiêp to chilrc lap dào tao, bOi duO'ng
nâng cao nghip viii du ljch cho dOi tugng là thuyêt minh viên du 1ch và h dan
23 40 tàu, thuyén du ljch Iham quan lông ho thOy din Tuyên Quang;

sa van hOa, Th thao và Du ljch t chtrc 02 lap (näm 2017): Nghip vii L tan, nghip vii du ljch cho
ngui diu khiën và nhân viên phic vi trën phrcng tin thOy vn chuyên khách du ljch; Näm 2018 th chCrc 03
lOp : 01 Quán 1' nhà nlrâc ye du ljch; 2 lap nghip vi du lch capg dông; näm 2019 to chirc 02 lap: 01 quãn l
nhà nuàc v du ljch, 01 nghip vi du ljch cong dông.
+ Ban Quãn I Khu du lich sui khoang M Lam tO chcrc 01 lap : Nghip vii du ljch.
+Ban quán 1 Khu du ljch sinh thai Na Hang chóc 01 lap : Ch bin mon an
+ Ban Quãn l2 Khu du ljch suOi khoang M5 Lam to chtrc 01 lap : Nghip vii du ljch
+ UBND huyn Lam BInh t chac 03 lOp: Du ljch cOng dng
+ UBND thành phô tO chOc 01 lOp : Nghip vii du ljch
24
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lam du ljch cong dng cüa lang vAn boa du ljch cüa tinh. Cir can b, viên
chüc cüa ngành tham gia các lop bôi duong cp nht kiên thirc ye quãn 1 nhà
nuâc ye du ljch; tham gia Hi thi Hithng dan viên du ljch giOi các tinh Vit BAc
nAm 2019 tti tinh Lang Scin...Qua do nghip vii cüa ngi.thi lao dng trong
ngành dà tl'rng buâc ducvc nâng len, gop phân nâng cao chat hxçing du ljch trên
dia bàn toàn tinh.
2.7. Tang cu'ô'ng náng lrc và h&u qua quán 1j nhà nu'ó'c v du ljch
- B may quân 1 nhà nrnc v du 1ch duçic cüng c, tAng cuing: Kin
toàn, phát huy vai trô Ban Chi do tinh ye Du ljch 25 và các huyn; ban hành
Quy chê hott dng cüa Ban Chi dto tinh ye du ljch. Thành 1p Ban Quãn l các
Khu du ljch tinh (Quyét djnh so 1404/QD-TTg ngày 17/10/2019 cia Tht tu'óng
ChInh phi ye viçc thành 1p Ban quán l các Khu du ljch tinh Tuyên Quang)
nhAm nâng cao hiu qua hott dng phát triên du ljch, dáp rng yêu câu phát
triên du ljch trong tInh hInh mdi.
- Tang cumg cong tác kim tra, thanh tra hot dng du ljch. Hang nAm,
to chrc hi nghj phô biên pháp 1u.t cho co s kinh doanh djch vii du ljch trên
dja bàn tinh thrc hin kinh doanh theo quy dnh cüa pháp 1ut, nhAm chân
chinh kp thôi, hithng dan và kiêm tra các co sâ thirc hin nghiêm chinh các
quy djnh ye van boa, du ljch, dam bào an ninh, trt tçr, an toàn cho du khách
gi(ip giàm tInh tir phát, tang hiu qua trong kinh doanh. Cong tác thâm djnh,
xêp hang, cap phép hot dng cho cci sâ kinh doanh du ljch dixçic tAng cuYng,
nhAm nâng cao chat hrçrng djch vi du ljch.
D cao trách nhim cüa ngi.thi dCrng du cp üy và chInh quyn các cp
trong to chüc triên khai, quAn 1 hot dng du ljch; bào dam v sinh môi
trung và an toàn thirc phâm, xây dirng môi trumg du ljch vAn minh, an toàn,
than thin.
III. NHJN XET, DANH GIA
1. U'u

diem

Qua 3 nAm thrc hin Chucing trInh hanh dng s 1 5-CTrITU ngày
27/6/20 17 cüa Ban Thung viii Tinh üy thirc hin Nghj quyet so 08-NQ/TW
nhtn thirc cüa các cap, các ngành và nhân dan ye lçi Ich cüa phàt trien du ljch
duçc nâng len. Các miic tiêu, nhim vii yà các giài phap chü yeu dê ra trong
Chuong trInh hành dng sO 15-Ctr/TU dang duc triên khai thrc hin. Do do,
hoit dng du ljch du ljch có bithc phát triên tü nhn thrc den hành dng, dóng
gOp tü hot dng du flch gop phân chuyên djch c câu kinh te, to vic lam cho
lao dng, tAng thu nhp cho ngui dan, ttrng btthc dua du ljch trà thành
ngành kinh te quan tr9ng cüa tinh, gop phân thüc day phat trien kinh te - xA hi
cüa tinh. Tiêu biêu nhu cong tác buy dng và tp trung nguôn von h trg
dâu tu, dtc bit dã mi gçi ducc mt so danh nghip cO tiem 1rc tài chInh
25

Quyt djnh s 1554/QD-UBND ngày 20/12/20 18 cüa Uy ban nhân dan tinh v vic kin toãn Ban Chi
do tinh ye du ljch; Quyêt dlnh so 01/QD-BCD ngày 16/12/2019 cüa Ban Chi do v vic Ban hành Quy ch
hot dng cña Ban Chi do tinh ye du lich.
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thirc hin các dr an phát trin du ljch; vic du tu xây dirng mi và nâng cp
kêt câu ha tang kinh té, xä hi dã tto diêu kin thun igi cho vic khai thác
các tiêm näng du ljch và phát triên các tuyên, diem du ljch; h thông nhà hang
khách san, nhà nghi, siêu thj, các khu vui choi giái trI dugc dâu tu xây dçrng
và nâng cp hoàn thin; các di tIch ljch sr, van hóa ducc trüng tu, ton tao,
dáp üng nhu câu tham quan, du ljch cüa nhân dan và du khách; tp trung xây
drng va phát triên mt so san phâm du ljch dan khàng dnh disgc thuang hiu
nhu du ljch ljch s1r van hóa, du ljch nghi du6ng, du ljch sinh thai, du ljch lé hi
Thành Tuyên, du ljch van boa tam linh, dc bit là phát triên và nhân rng các
diem du ljch cong dông trên da bàn toàn tinh; triên khai Qu Ho trg phát triên
du ljch cüa tinh, dan phát huy vai trô cüa qu trong vic triên khai h trg ye von
cho các to chüc, doanh nghip phát triên hoat dng du ljch; dôi mói hInh thüc
xüc tiên quâng bá vi quy mô, chat 11.rgng, hiu qua ho'n nhu dua vào hoat dng
Cong Thông tin du ljch thông minh cüa tinh, có website chuyên dê du ljch, các
khu, diem du ljch có trang fanpage, xây dirng logo cüa du lch Tuyên Quang...;
tang cuô'ng các hoat dng lien kêt hgp tác phát triên du ljch trong nithc và
ngoài nuâc; cong tác quân 1 nhà nuOc, thanh tra, kiêm tra, dào tao bôi duông
ye du ljch dugc tang cuô'ng; sap xêp hqp 1, to chic b may boat dng du ljch
cüa ban quân 1' các khu du ljch trên dja bàn tinh; các khu, diem du ljch dã chi.i
tr9ng dâu tis nâng cao chat lugng san phâm du ljch; mt sO san phâm hang
hóa dtc trlxng cüa tinh dã dugc dang k nhàn hiu, có mu ma bao bI dçp và
dan tao dugc du kbách 1ira ch9n lam qua tng; chat luçvng djch vi du ljch ngày
càng da dang, phong phü, dáp i1ng nhu câu ngày càng cao cüa du khách.
2. Ton ti, hin ch
Các doanh nghip kinh doanh lü hành, vn chuyn khách du ljch, c s&
luu trü, mua sam du ljch trên dja bàn tinh van con It và han chê nàng 1rc; chua
có nhiêu diem vui choi, giài trI cho khách du ljch; hoat dng du ljch cOn nhO lé,
chua thi.rc sr chuyên nghip; h thông CG sâ ha tang, 4t chat k thut phiic vii
du ljch chua dông b; nguôn vOn ngân sách dâu Ui cho hoat dng du ljch cOn
chua dáp img thu câu dâu tu phát triên du 1ch; vic xay dirng thucing hiu du
ljch cOn han ché; cOng tác quàng bá, xüc tiên du ljch hiu qua chua cao; cOng
tác v sinh môi truO'ng, vic thu gom nurc thai, chat thai sinh hoat và quân 1
hành lang an toàn giao thông dung b tai 1 sO khu du ljch con han chê; san
phârn, hang hóa, do luu nim chua phong phii; cong tác giâi phóng mt bang
thrc hin dr an dâu Ui tai các Khu du ljch cOn chua dam bào tien d; h thông
Cong trInh v sinh tai các khu, diem du ljch có noi cOn thieu và chua dat tieu
chuân nba v sinh cOng cong phiic vii khách du ljch.
3. Vtrvng mc, khó khàn trong qua trInh thyc hin
Chua thu hut du'gc nhiu nba du tu lón, chuyen nghip du tu vào linh
vijc kinh doanh du lch; sir phOi hgp gitra các cap, các ngành chuc näng dôi khi
cOn chua chat chë, thung xuyên; các doanh nghip kinh doanh du ljch hau bet
quy mô nhO; nguOn vOn dâu Ui xây dirng co sâ ha tang, vt chat k9 thut và
các dch vi phi trg du ljch các khu, diem du ljch cOn thiêu; kinh phi cho cOng
tác quy hoach chi tiêt cac phân khu chuc nang tai các khu du ljch cOn It;
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vic huy dng các thành phn kinh t, nhân dan tham gia xä hi hoá trong
du tu phát trin du ljch chua cao, hiu qua con thâp; cong tác bOi thi.thng,
giãi phóng mt bang và thi cong các cong trInh con khó khän, vixng mac vi
mt s h gia dInh chua chap hành chü truang cüa Nba nuc trong qua trInh
trin khai thirc hin cOng tác bôi thung, giâi phóng mt bang thu hôi dat.
IV. NHIM VV, GIAI PHAP CHU YEU TRONG THOI GIAN TO!
1. Tip tiic nãng cao nhn thfrc, tir duy v phát trin du ljch
- Tiêp tiic dy mtnh cong tác tuyên truyn tOi can b, doàn viên, hi
viên và nhân dan ye vai trô, vj trI, tam quan tr9ng cüa du ljch dOi vi sr phát
trin kinh tê - xä hi cüa tinh; ye thüc và trách nhim trong bâo v môi
trung du ljch ben vüng, dam bão chat 1uçng djch vii du ljch. Huy dng h
thông chInh trj tham gia tich crc trong cong tác 4n dng khai thác tiêm näng
pháttriênduljch.
- Dy mnh cong tác thông tin, quâng bá hInh ành v min dt, van hóa
và con ngui Tuyên Quang, ye tiêm nàng, the mtnh du ljch cüa tinh trên Cong
Thông tin din tir tinh, các phucing tin thông tin dui chüng. Tirng buc chuyên
nghip hóa cong tác xi.'ic tiên quâng bá du 1ch. Chü trçng to chrc, däng cai tO
chirc các sx kin van hóa, the thao, du ljch cap quOc gia và quôc tê trên dja bàn
tinh; các chucmg trInh khào sat, xây dirng tua, tuyên, diem du ljch cho các
doanh nghip ltt hành, các cci quan thông tan, báo chI có uy tin trong và ngoài
ntnc quãng bá tiem nAng du ljch cUa tinh.
2. Tang ctrô'ng cong tác quy hoch, phãt triên két câu hi tang và co'
s& vt chat k5 thut phic viii du llch
Trin khai thirc hin Quy hoch tng th bào quán, tu b, phiic hi và
phát huy giá trj di tIch quOc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gän véd
phát triên du ljch den näm 2025; Quy hotch tong the phát triên du ljch tinh
Tuyên Quang den nàm 2020 và djnh hithng den näm 2030; Quy hoch tong the
phát triên Khu Du ljch quOc gia Tan Trào, tinh Tuyên Quang den näm 2030;
tüng brnrc xây dirng Khu du ljch suOi khoáng M Lam trâ thành khu nghi
duOiig, sinh thai cao cap cüa khu vrc. Tang cung thirc hin quy hoch và dâu
tu xây drng phát triên các diem du ljch trên dja bàn các huyn, thành phO.
- Tip t1ic tp trung các ngun vn h tr? du tu phát trin h thng kt
câu h tang thiêt yeu vâo các khu du flch có tiêm näng phát triên, uu tiên Khu
du ljch ljch sir van hóa và sinh thai Tan Trào; Khu du ljch trung tam thành phô
Tuyên Quang và vüng phi can; Khu du ljch suôi khoáng M' Lam và vüng phi
can; Khu du ljch sinh thai Na Hang, Lam BInh và mt so diem du ljch khác trén
dja bàn huyn, thành phO.
3. Phát triên san phãm du ljch, gàn kêt cht chè phát triên du ljch vri
bão ton, ton to và phát huy giá trl các di tIch ljch sfr, giá trl van hóa
truyên thông và danh lam thãng cãnh; day minh san xut, ch tio hang
hóa, do thu cOng m5? ngh, hang kru nim phiic viii du ljch.
To chrc L don nhn "Thirc hành Then cüa ngui Tày, Nüng, Thai
Vit Nam" ducc To chüc Khoa hoc, Giáo diic và Van hóa cüa Lien hip quôc
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(UNESCO) ghi danh vào Danh sách di san van hóa phi vt th dti din cüa
nhân 1oü.
Phi hçp vi B Van hóa, Th thao và Du ljch lQ.p h sa xây drng Khu di
san thiên nhiên Ba Be (tinh Bäc Ktn) - Na Hang (tinh Tuyên Quang) trInh
UNESCO cong nhn là di san thiên nhiên the giOi.
TQp trung ngun 1irc phát trin nhung san phm, thuGng hiu du ljch
mang tInh dc trixng, nôi tri và là the manh cUa tinh tth thành nhitng san phâm
du ljch mang tm cc quôc gia và khu virc. Triên khai Dê an phát triên Du ljch
tam linh tinh Tuyên Quang.
Xây dirng, san xut, ch tio các san phm, qua tng, hang luu nim du
ljch, m thirc truyên thông mang thuong hiu Tuyên Quang; xây dirng và triên
khai k hotch phát triên các san phâm cong nghip, tiêu thu cong nghip, lang
ngh và nghê truyên thOng, xây dirng các trang trai, gia trii nông nghip hang
boa phiic vit du ljch; day mnh xuât khâu ti chô thông qua du ljch.
4. Day m,nh xüc tin quãng ha, tang ctrô'ng lien kt vüng d phát
triên du ljch
- Tang cu6ng cong tác thông tin, quâng bá hInh ành v min dt, van
boa, con ngi.thi Tuyên Quang và danh miic dir an du ljch m?i gçi dâu tu. Triên
khai Dé an Du ljch thông minh. To chüc các sir kin du ljch thi.thng niên dé thu
hut, phc vii khách du ljch; tham gia các sir kin du ljch cüa các tinh, thành phô
trong nuOc Va quôc tê.
- Chu dng day mnh lien kt và hçip tác phát trin du ljch vâi các tinh,
thành phô, trong do tp trung nâng cao hiu qua ChuGng trInh hçp tác phát
triên du 1ch "Qua nhüng mien di san Vit Bäc", kêt nôi du ljch vi các tinh Tây
Bäc, Chung trInh kêt nôi hçp tác du ljch bôn tinh: Tuyên Quang, Ha Ni,
Vinh Phüc, Thai Nguyen; Ha Ni - Tuyên Quang - Ha Giang; kêt nôi du ljch
vâi thành phô Ho ChI Minh và các thành phô, các trung tam du 1ch 1ón trong
nuóc và nuic ngoài. . .dê da dng hóa và phát triên thj trix&ng nguôn khách cüng
nhu thu hiiit dâu tu vào du lich.
5. Tio môi trffô'ng thun lçvi cho doanh nghip và cong ang phát
triên du lich
- Dy mmnh cãi cách hành chInh, tto môi tru&ng ctnh tranh lành manh;
thu hut doanh nghip dâu tu phát triên du ljch Tuyên Quang; tO chrc hi nghj
gtp gO, dôi thoti vi các doanh nghip, tháo gi khó khän, bào dam mOi tri.thng
dâu tu minh bach, bInh däng, thutn lçi cho doanh nghip va cong dng kinh
doanh phát triên du ljch. Khuyên khIch thành 1p các doanh nghip 1i hành.
- Tang cuO'ng các bin pháp huy dng ngun qu' và nâng cao hiu qua
Qu Ho trç phát triên du ljch, tto diêu kin thun 1çi cho các to chuc, cá nhân
duçc ho trçl kinh phi thrc hin các chixong trInh, di,r an phát triên du ljch.
6. Phát triên ngulin nhân hyc du llch
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- Chii tr9ng cong tác tuyn sinh, nâng cao chit lrn7ng dào to ngành du
1ch ti Truông Dii h9c Tan Trào; nâng cao chat luçing dào to nghê du ljch
cho các co si du ljch trén dja bàn tinh.
- Djnh ki t chiirc các ló'p bM duOng nghip vii cho di ngü can b quân
1, lao dng trixc tiêp ti các c si kinh doanh du ljch; tO chüc ton vinh các
doanh nhân, doanh nghip du 1ch tiêu biêu trén dja bàn tinh; tO chirc các hi thi
tay nghê trong 11'nh vrc du ljch.

7. Tang ctrô'ng nãng lijc và hiu qua quãn 1 nhà ntrrc v du ljch
- Nâng cao hiu qua hott dng cüa các ban quân l các khu du flch tinh
dáp üng yêu câu phát triên du ljch trong tInh hInh mOi; thành 1p Hip hi Du
ljch tinh Tuyên Quang.
- Tang cung cOng tác quân 1 nhà nithc v du ljch. Giao trách nhim
cüa ngui dCrng dâu cap üy và chInh quyên các cap trong tO chrc triên khai,
quãn l hott dng du ljch; bão dam v sinh môi trung và an toàn thirc phâm,
xay dyng môi triRmg du ljch van minh, an toàn, than thin.
Uy ban nhân dan tinh trail tr9ng báo cáo.!.
TM. UY BAN NHAN DAN
No'i nl,ân:
- Bô VHTT&DL;
- Thumg trrc Tinh ';
(báo cáo)
- Thu'mg trirc HDND;
- Chii tich UBND tinh;
- Các PCT UBND tinh;
- SO VHTT&DL;
- UBND huyn, thành pIi;
- CVP, các PCVP UBND tinh;
- Lu'u VT, KGVX.

