
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
sO VAN HOA, THE THAO  VA DU LCH Dc Ip - Ti do - Hnh phüc 

So: /BC- SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 9 nàm 2020 

BAO CÁO 
TInh hInh phát trin du 1ch cong ding 

trên dja bàn tinh Tuyên Quang 

Thirc hin Cong van s 1 132/TCDL-LH ngày 20/8/2020 ca Tong cçlc Du 
ljch ye viêc báo cáo tInh hInh phát triên du ljch cong dông; Sâ Van boa, The thao 
Va Du ljch Tuyên Quang báo cáo tInh hInh boat dng phát trin du ljch cong 
dông trén dja bàn tinh nhu' sau: 

1. Thyc trtng phát triên du ljch cong dIng trên dla  bàn tinh 

Tinh Tuyên Quang, trong hai nhim k' XV, XVI, Dai  hi dàng b tinh 
Tuyên Quang ban hành Nghj quyêt dêu xác djnh phát triên du ljch là mtt trong 
lTnh v1rc dt phá kinh té cüa tinh, vâi mvc  tiêu, nhim v1i tr9ng tam "Phát huy 
tiêm nàng, khai thác tot loai hInh du ljch ljch sir, van boa, nghi dung, sinh thai, 
tam linh, du ljch cong dông. Thai gian qua, tinh dà và dang chi tr9ng khai thác 
phát triên loai hInh du Ijch cong dông, bixâc dâu dã hInh thành diem den thu hut 
nhiêu du khách nhu: 

- Dim du ljch cong  dng thôn Tan Lip,  xã Tan Trào (huyn Scm Ducing): 
Dugc cong bô khai trwmg näm 2006, lang nãm trong khu di tIch ljch sü quOc 
gia dc bit Tan Trào, có 13 h gia dInh tham gia don khách du ljch, trong lang 
cO hai ngôi nhà san gän vó'i giá trj ljch sf1: Nhà cii Nguyen Tiên Sir, ni Bác Ho 
dä và lam vic nhng ngày dâu khi Ngui tr& ye tfr Pàc Bó (Cao Bang) và nba 
cii Hoàng Trung Dan, nai Dai  tung VO Nguyen Giáp f1 và lam vic tfr tháng 5 
den tháng 8 - 1945. Hai ngôi nba nay discic bào tOn, ton tao  giU nguyen giá trj 
gc và tái hin vi trI ni nghi, lam vic cüa Bác Ho và Dai  tithng VO Nguyen 
Giáp, phiic vii du khách den tham quan. Lang thành 1p Ban quàn l vi quy chê 
boat dng riêng; có di van ngh phiic vii khách du ljch; có djch vii an, nghi tai 
nhà dan, có 2 nhà hang dam bào dieu kin phc vi hang tram du khách. 

- Dim du ljch cong dông tai  huyn Lam BInh: Hin nay trên dja bàn có 
các dim phát trin du ljch cong dOng nhu: Diem du ljch thôn Na Tong, thôn Na 
Dông xã Thung Lam; Diem du ljch thôn Na Muông, xã KhuOn Ha; Diem du ljch 
thôn Nm DIp, xâ Lang Can. Nam 2017, huyn Lam BInh Co 15 h gia dInh dang 
k lam djch vii du ljch homestay, den tháng 6/2020 phát trien them 08 h, 01 Hçip 
tác xã dang k cung cap djch vi du ljch homestay, nâng tOng so tham gia djch vi 
du ljch toàn huyn len 24 h dang don và thu hut dông du khách, các diem diic 
UBND tinh cOng b quyt djnh cong nhn diem du Ijch tháng 6/2017. Hoat dng 
cüa mô hInh cong dông ni day kbá hiu qua, phát buy thrgc the manh  van boa 
cüa các dan tc, gOp phn nâng cao di song cáa ngithi dan. 
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- Dim du ljch cong dng ti huyn Chiêm Hóa: Hin nay trên dja bàn 
huyn dang triên khai xây dirng 04 diem du ljch cong dng ti 4 xã: Dim du ljch 
cong dông thôn Bàn Ba xä Trung Ha gàn vâi tim hiêu van hóa truyên thông dan 
tc Thy, Dao két hgp du ljch sinh thai tai diem du Ijch sinh thai Bàn Ba; diem du 
lich cong dông thôn Biên, xã Phüc Scm; Diem du ljch cong dông thôn An Thjnh, 
xà Tan An; diem du ljch cong  dông thôn Bó Ci:ing, xã Kim BInh. Các dim nay 
hin có 5 h gia dInh dang kinh doanh djch vi;i homstay, 11 h gia dinh dang trin 
khai dàng k tham gia lam djch vi;i homstay. Day là nhüng dim mOi hot dng 
don khách nên chi.ra thu hiit duçc nhiêu khách du ljch. 

- Các dirn du ljch cong dng khác trén dja bàn các huyn, thành ph nhu 
diem du ljch Giêng Tanh, xâ Kim PhO (Thành phô Tuyên Quang), thôn Na Khá 
xäNäng Khâ; thôn Khau Tràng xã Hông Thai (huyn Na Hang)...cung dang 
triên khai, khai thác, dâu tis phát triên du Ijch cong dông. 

- Trên dja bàn tinh Tuyên Quang tInh dn nay dã có 68 Co sâ lixu trü 
homestay, tir nàm 2017 den 2019 thu hut trên 65.000 hxçit khách, trong do dim 
du Ijch cong dông huyn Lam Binh don trén 40.000 lut khách. 

2. Cong tác h trq phát trin du 11ch cong dng: 

Cong tác phát trin du 1ch cngdng dugc các c.p, các ngành quan tam 
t.p trung chi dto, vói si;r gii:ip di cüa Tong ci;ic Du ljch, doanh nghip du ljch h 
trçY kinh phi ban dâu dà xây di;rng và 4n hành mt so mô hInh du ljch cong dông 
(homestay) trên dja bàn tinh dat  hiu qua. 

2.!. Cong tác ho trY xây 4ng quy hoich, diu tu' hi ting 4zi các diem 
phát triên du ljch c3ng dOng: 

Trin khai thi;rc hin Quy hoach tng th phát trin du ljch tinh TuyênQuang 
den näm 2020 và djnh huó'ng den nàm 2030 nhu hoàn thành QUy hoach  tong the 
phát triên Khu Du ljch quôc gia Tan Trào, tinh Tuyên Quang den näm 2030; tp 
trung triên khai thi;rc hin quy hoach  bão v và phát triên rirng tinh Tuyén Quang 
giai doan 2011-2020, bô sung quy hoach  den näm 2025; Quy hoach  bão ton và 
phát trien khu di;r trü thien nhiên Na Hang, khu bão ton loài sinh cãnh Cham 
Chu, khu bão v cành quan Tan Trào; xây di;rng quy hoach khu ben thüy tren ho 
thüy din Tuyên Quang t?i  thj trân Na Hang; ben thüy xà Dà Vj; ben thüy xã Yen 
Hoa (huyn Na Hang). Ha tang giao thông duçic day manh,  nhieu tuyên quôc l, 
tinh I dâ dugc dâu tu, nâng cap, xây mâi tranh thu nguôn von dâu tu cüa nuâc 
ngoài bang nguôn von vin trçi ADB dê dâu ti.r phát triên két nOi h thông giao 
thông, hoàn thành nâng cap tinh 1 DT. 187, DT. 189 véi các tinh mien nüi phIa 
Bäc. Cái tao,  nâng cap Quôc l 37 doan Km 187+610 - Km209+00, tao  diêu kin 
thun lçii phát trin ngành du ljch nói chung và du ljch cong dông tai  tinh nOi rieng. 

2.2. Cong tdc ho tr9 xây drng và phát triên san phâm du ljch: 

- COng tác h trq xây dirng và phát trin san phm du ljch cong dng 
duçic các huyn, thành phô quan tam, tIch ci;rc trien khai. 

+ Huyn Chiêm Hóa thi;rc hin D an "Bào tn kin trüc nba san truyn thng 
dan tc Thy gàn vii khu di tIch ljch sir Kim BInh", Dê an "Diem dung chân Dèo 
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Ga gàn vâi du Ijch cong  dông  tai  xã Phüc Thjnh; h trg kinh phi xây dmg 05 nhà 
san truyên thông bang v.t 1iu ben vng và ho tr mua sam trang thiêt bj ding c%1 
phiic vii khách. Xây dirng 05 biên chi dan du ljch vào các diem du 1ch cong dông. 

+ Huyn Lam BInh vOi sir h trçl cüa Doanh nghip Xuân Trueing, tinh 
Ninh BInh h trçl kinh phi ban dâu dê dãu tii c sâ vt chat cho 15 ho thrc hin 
mô hInh: ho trq xây dirng nha v sinh du ljch; bô trI Co sâ 4t chat nhu: chän, 
man, d4m,  gôi ngôi, bàn ghê uông nisOc, các do dung phiic vi sinh hot cüa 
khách, lam biên, treo biên Co s hru trü homestay... 

+ Huyn Scm Dtxcing: Näm 2013 trin khai xây drng d an xây dirng 19 nha 
san be tong ti thôn Tan Lap, xã Tan Trào dê bão ton, gi gin bàn sac van hóa dan 
tc gàn vci phát triên du ljch. Tong ciic Du ljch M trq gói san phâm du ljch cho 03 
h lam du ljch cong dong tii Lang Van hóa — Du ljch Tan Lp nhu sira chüa nâng 
cap h thông nhà v sinh, mua sam rnt so vt dçing, trang thiêt bj bài tn không 
gian nba theo mô hInh nhà san xtxa. To chüc NPO AVENUE N14t Bàn tài trçl th?c 
hin trien khai dir an dâu tiz phát triên du ljch cong  dOng homestay tai  xà Tan Trào, 

the nhu xây drng tua tuyên nôi vth các diem du ljch trên dja bàn xã Tan Trào; 
Hi thão san phãm ctc tnrng phiic vi khách du ljch; xây dirng mô hInh trài nghim 
tái hin lai  cong vic cüa ngu&i nông dan xi..ra. 

+ Các huyn, thành ph nhu: Huyn Na Hang xây drng k hotch phát 
triên Lang van hóa du ljch thôn Na Khá xa Nàng Khâ; thôn Khau Tràng xã 
Hông Thai. Huyn Ham Yen xây dirng Kê hoach phát triên du ljch thôn Cao 
Dithng, xã Yen Thun. Nghiên cru 1p d tài khoa h9c cap tinh ye "Bào ton Va 
phát huy giá trj vAn hóa truyên thông Lang van hóa Giêng Tanh (thành phô 
Tuyên Quang) gAn vâi phát triên du ljch ben v&ng tinh Tuyên Quang". 

- V.n dng, hi.râng dn các h gia dInh tham gia lam du ljch cong dng chinh 
trang nhà cüa, xây d%rng nbA v sinh dat  chuân dAm bAo phiic vti khách du Uch, suu 
tam cac cOng ci, do dung truyên thông dê trung bay phic vii du khách den tham 
quan và trAi nghim. 

- V phc dirng boat dng vAn boa vAn ngh: Näm 2005 Tng ci1c Du 
ljch dã h tr kinh phi nhAm dào tao  di van ngh, mua sAm các trang thiêt bi Co 
bàn phiic vii boat dng vAn ngh tai  lAng van hóa du ljch thôn Tan Lip,  xã Tan 
TrAo. Tai  diem du ljch cong dông huyn Lam Binh dA thành l.p 04 di vAn 
ngh, h trq cci sâ v.t chat trang thiet bj, to chuc m lap tp huân, luyn tp các 
tiêt mic dê phiic vi du khách. 

- Phic dimg và to chuc các l hi, lAng ngh truyn thng, lan diu dan Ca, 
dan vu nbu: L hi Dng Tiên - chg quê, chçi Trâu, ie hi chq Tht (Ham Yen), 
L hi Lông Tong (Chiem Hoá, Na Hang, Lam BInh), L hi nhAy lua xA Hông 
Quang (Lam BInh), 1 hi Câu Müa, lan diu then cüa dông bAo dan tc Tày; 
SInh ca cüa dng bào Cao Lan, 1 Cap sAc, Páo Dung cUa dong bAo Dao, ie 
Chin c1ra trong dam cuOi cUa dOng bào San DIu;. . .góp phân bAo tOn, phat buy 
giá trj van boa truyên thông, thu hut dông dAo du khách trong và ngoài tinh den 
tham quan khám phá. 
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- Thành 1p Câu lac  b Kayak, cho thuê djch vii thuyM Kayak trên lông h d 
phic vii khách du ljch. 

- Xây dmg các san phm dtc tnmg sn có ti các dja phuang dê trâ thành san 
phãm dc tnrng, cO thuong hiu phiic vi khách du ljch: 1 ; 

 xay dmg va trin khai 
kêhoach phát triên các san phâm cong nghip, tiêu thu cong nghip và nghê truyên 
thông, xây drng các trang tri, gia tri nông nghip hang hóa phic vv du ljch. 

2.3. Ho tr1 cong tác xác iiln, qudng bá du Ijch 

- Tang cu1ng xüc tin, quãng bá du ljch thông qua vic quãng bá, gii thiu 
các lê hi truyên thông, danh lam thäng cành, van hóa dc sac cUa dông bào các 
dan tc thiêu so trong tinh; các diem du ljch cong dông (homestay) thông qua 
trang thông tin din t11 website chuyên ngành; các huyn, thành phô2, dc bit 
cong thông tin du ljch và üng diing du ljch thông minh trên thiêt bj di dng kêt 
hçip bàn do sO du ljch tinh Tuyên Quang https://mytuyenquang.vn, gian hang 
quãng bá ti các hi ch du ljch - thucmg mi hang näm ti các tinh, thành phô: 
Ha Ni, Ho Chi Minh, Ha Giang, Bàc Kan,  Thai Nguyen.. .Thithng xuyên cung 
cap thông tin cho các doanh nghip lü hành và khách du ljch näm bat thông tin ye 
các diem du ljch khách den thäm quan. Thành 1p các trang facebook homestay 
dê tuyên truyên quãng bá du ljch. Phát hành cuOn Cam nang Du ljch Tuyên 
Quang song ng1r Vit - Anh, t.p gap, bàn do, sách, ânh gii thiu du ljch Tuyên 
Quang, trong do có các diem du ljch cong  dông. Xây drng trên 100 video clip 
quáng bá ye du ljch cong dông trên youtube, các trang mng. 

- Hoàn thin ni dung thuyt minh, sru thm các câu chuyn c, biên so.n 
thành lOi, dê in thành các t?Y mi, t gap dê giói thiu vi du khách. 

2.4. Cong tác h6 frçr do 40, bÔJ dirongphâr friên ngun nhân Irc du Ijch 

T chirc các lap bi duOiig nghip viii cong dng3  cho trên 400 hçc viên là các 
hi gia dInh tham gia lam du ljch, djch vti du ljch ti các diem phát triên và có tiêm 
nàng du ljch cong dông trên dja bàn tinh. Phôi hcip Tong ciic Du ljch và Lien minh 

M' khô tr gao  hthT c, mt ong (xã Tan Trào); cá chiên, Ca quit (h Na Hang); nryu ngô men là Na Hang, 
chè Shari Tuyt Na Hang; cam sành Ham Yen, vlt  bu Minh Hucrng, le Hong Thai... 

2 Cng thông tin din t1r tinh (tuyenquang.gov.vn), Trang thông tin di ngoai tinh 
(doingoai.tuyenquang.gov.vn), Trang thông tin din tCr các huyn, thành phô (thanhphotuyenquang.gov.vn, 
sonduong.gov. vn, chiemhoa.gov. vn, yenson.gov. vn, hamyen. org. vn, nahang. tuyenquang.gov. vn, 
lam binh.tuyenquang.gov.vn); trang thông tin din tCr chuyên dé du ljch (lehoithanhtuyen.corn.vn, 
dulichtuyenquang.com.vn); Trang thông tin din tr các Ban Quãn 1 Khu du ljch (suoikhoangmyiam.tuyenquanggov.vn, 
thdichihhathang.gov.vr thiithtan!raacomvn), B Tuyén Quang (zuang.cvm.wi)...; 

Nam 2015, Sâ phi hp vài Trithng Cao dng Du ljch Ha Ni to chüc lap bi thrOrig nghip vl,i du 
ljch cong dông cho 60 h9c viên là h gia dinh dan tOc tai thôn Tan Lp, Tan Trào (Sori Dtrang); Kim PhCi 
(Yen Scm); thôn Khau Trang, xa Hông Thai (Na Hang); Ba Chng (Ham Yen); Tan An (Chiém HOa). 

Nãm 2016, phi hçrp vài dir an EU Tng ciic Du llch  t chrc lap bi d.rOiig du ljch cong dng cho 30 hçc 
vién là các ht gia dInh tai  Lang VAn hOa - Du lich thôn Tan Lp, xA Tan Trào, huyn Scm Dwrng. 

NAm 2017, phM hçip vài huyn Lam Binh to chcrc 3 lop tp huAn cho cac hO gia dinh lam du Ich homestay 
tai các thôn, bàn thuOc  xA Thuçrng Lam, KhuOn Ha, LAng Can huyn Lam Binh. 

NAm 2018 t6 chCrc tó chirc 02 iap tp hun du ljch cong  dong  tai  huyn Lam BInh, huyn Na Hang. 

NAm 2019 t chrc 01 lap bi dirO'ng cong dông tai  xA Kim BInh, huyn Chiém Hôa. 
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châu Au (D? an EU) h tr, trirc tip t chüc lop dào tao, bi duOTig nâng cao 
nghip vii du ljch cho dôi tuqng là thuyêt minh viên du ljch và h dan lam du 
ljch cong dông cüa lang van hóa du ljch Tan Lip, xA Tan Trào, huyn Sn 
Dung. Qua các lap tp huân hçc viên dixqc tp huân v k5 nAng kinh doanh du 
Ijch, k nAng giao tiep, irng xt'r; k näng nâu An phiic vii khách du ljch, tir do 
nâng cao nhn thirc ye phát triên du ljch cong  dông. To chüc cho các h dan di 
thAm quan, h9c tp kinh nghim lam du ljch cong dông ti xA Xuân Giang, 
huyn Quang BInh, tinh Ha Giang; huyn Mai Châu, tinh HOa BInh; khu báo ton 
Lang nhA san dan tc sinh thai Thai Hãi (tinh Thai Nguyen). 

3. Dánh giá chung: 

Thông qua qua trInh khai thác, phát trin mô hInh phát trin du ljch cong 
dông, nh.n thrc cüa nguai dan ye vai trO cüa phát triên du ljch cong dông duçic 
nâng cao. Phát huy sir tham gia cüa cong dông dan cix trong phát triên du ljch. 
Cong dông dan cix dã tham gia và huâng lcii ich hçp pháp ti.ir hoat dng du ljch, 
có thüc trách nhim bAo v tài nguyôn du ljch, bàn sAc vAn boa dja phuang; 
giü gin an ninh, trt tir, an toàn xA hi, bAo v môi tru&ng. Dông thñ thông qua 
phát triên du ljch, triên khai khôi phiic và phát huy các loai hInh vAn hóa, ngh 
thut, nghê thu cong truyên thOng, sAn xuât hang hóa cüa dja phtwng phiic vu 
khách du ljch, gop phân nâng cao d&i song 4t chat và tinh than cOa nguai dan 
dja phuang. 

3.1. T/zumn lçii: 

- Tuyên Quang là tinh min nii, vai sir da dng v vAn hóa, phong tiic tp 
quán, giàu bàn sAc dan tc cUng diêu kin tr nhiên vOi nhiêu danh lam, thAng cãnh 
dçp, thun lçi cho vic phát triên du ljch cong dOng gän vâi du ljCh sinh thai. 

- Dixcc sr quan tam cüa cap üy, chInh quyên các cap, sir h tr cüa cAc 
ngành, dc bit là sir dOng thun cüa than dan trong vic xây drng vA phát triên du 
ljch cong dông. 

- Nhân dan tai  CAC dirn du ljch ctng dng co bàn CO thirc t& trong vic 
giQ gin các giá trj vAn bOa truyên thOng, Co thrc bAo v cAnh quan, môi trung và 
luôn sn sang, tr nguyen tham gia các ho.t dng phát triên du ljch cong  dông. 

3.2. Khó k/ian: 

- Ha tng tai  các dim danh lam thâng cAnh, di tIch ljch sir chixa duc du 
tu xay drng, giao thông két nôi các tua, tuyên chixa dông b, mt so net vAn hóa 
truyên thông có nguy co mai met. 

- Các diu kin Co si 4t ch.t phiic vii du khách cUa cac h gia dInh và h 
tang du ljch chung cOn thiêu, chixa dông b. K nAng lam du ljch cüa các lao 
dng müc d thâp, khó khAn cho vic tiêp can,  giao 1'ixu, d.c bit là vói khách du 
ljch nuâc ngoAi. 

- Tai mt s dim du ljch nhn thüc cOa ngtthi dan v vai trO cUa phAttriên du 
ljch cong dOng cOn chi.ra cao, van cOn cO hin tuqng trông chi vào sir ho trçY cUa 
các doanh nghip; các ban, ngành; các cap chinh quyên. 
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- Chua có nhiu san phm qua luu nim ban cho du khách. 

- Cong tác tuyên truyn, quâng bá, kêt nôi vói các cong ty, doanh nghip 
lü hành và ngiJi có nhu câu di tham quan du ljch con htn ch. 

- Kinh phi h trçl cho cong tác phát trin du ljch cong dng cOn han  ch. 

4. Dir kiên kê hoch, 1 trInh xãy dirng các diem du llch  cong dông 
can du tir ho trçr trong th?i gian ti: 

Dr kin các dim du ljch cong dng trên dja bàn tinh cAn dAu tu h trq 
trong thii gian tâi tp trung vào các diem: 

- Dim du ljch cong  ding huyn Lam Binh; 

- Dim du !jch cong  dng thôn Ging Tanh, xã Kim PhU (thành ph 
Tuyên Quang); 

- Dim du ljch cong dng thôn Na Khá xã Näng Khà; Dim du ljch cong 
dOng thôn Khau Tràng xä Hông Thai (Na Hang); 

- Dim du ljch cong dng thOn Bàn Ba, xã Trung Ha; Dim du ljch cong 
dông thôn Biên, xã Phiiic Son; Diem du ljch cong dông thôn An Thjnh, xâ Tan 
An; Diem du ljch cong dOng thôn Bó Cüng, xâ Kim BInh; Diem du ljch thôn An 
Phü, xâ Tan Thjnh (Chiêm Hóa); 

- Dim du ljch cong dng thôn Cao Du&ng, xâ Yen Thun (huyn Ham Yen); 

- Dim du 1ch cong dng thôn Tan Lap, xa Tan Trào (huyn Son Dtwng). 

5. Kin ngh: 

D nghj Tng ciic Du ljch xây dirng Chrnmg trInh tng th h trq phát 
trin du ljch cong dông Vit Nam, nghiên ciru ho trçY phát triên các diem du ljch 
cong dông trén da bàn tinh Tuyên Quang nhis: 

- H trçl tp huAn nãng cao nhn thirc và k5 nàng phát trin du ljch cong dng, 
nghip vi Tiêng Anh; huO'ng dan viên du Ijch. 

- H trçi quãng bá, gii thiu tim nàng, 1çi th và san phrn du ljch cong 
dng cüa tinh Tuyên Quang trên website; bàn dO du ljch; video du ljch, in an tài 
1iu tuyên truyn quàng bá du ljch cong dông; kOt nôi tour du ljch tai  cac diem 
du ljch. 

- H trçY v ctào tao  ngh san xuAt qua tang, qua luu nim d ban cho 
khách du ljch, uu tiên các nghê truyên thông: Dt thô cam, thu cOng m ngh,... 

- H trq cai tao,  nâng cap các cOng trInh v sinh dat  tiêu chuân phiic vii 

khách du ljch. 

- H trçY mt s trang thit bj phiic vii cho vic an nghi, sinh hoat  cho các 
h dan có diu kin Ca sâ 4t chAt tiêp don khách du ljch nhu: Chän, man... 
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- H trçjr Mu tu xây dimg cs& h tng O các dim du ljch cong dng. Xây 
di.mg biên báo, biên gii thiu, biên chi dan, xay dirng thiing rác trên các lôi di 
và diem tp trung sinh hot... 

S& Vn hóa, Th thao vâ Du ljch Tuyên Quang trãn tr9ng báo cáo.!. 

Nd nhân: 
- Tong ciic Du ljch; (B/c) 
- Lânh dao Sci; 
- Lmi QLDL, VT. (TH) 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Lê Thanh Soii 
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