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BAO CÁO
Vê cong tác phông chông djch bnh, tInh hInh hoit dng du llch
và giãi pháp 1mg phó vol djch Covid-19

1. Cong tác phOng, chông djch bnh tii dja phtro'ng
TruOc tInh hInh din bin phüc tp cüa djch bnh viêm dithng ho hp cp
do Covid- 19 gay ra, ngành du ljch Tuyên Quang dã trin khai nhiu bin pháp
üng phó phông, chng dch bnh khi djch chua ht, dng thñ có k hoch d
khôi phic, thiic dy phát trin du ljch khi k& thüc djch bnh.
Tinh Tuyên Quang dã thành 1p Ban Chi dto tinh phông, chông djch bnh
viêrn dung ho hp cp do chüng mi cüa vi nit Covid-19 gay ra, trong do thành
viên cüa Ban chi do là Giám dc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch. D thirc
hiên nhim vii cüa Ban Chi do phân công, cling nhu cAn cü vào chüc nAng,
nhim v cüa S VAn hóa, Th thao Va Du ljch trong cong tác quàn l nhà nuOc
phát trin du ljch trên da bàn tinh, S VAn hóa, Th thao và Du flch dA phi hçp
vri chInh quyn dja phuang các cp, ngành, các khu, dim du ljch, Co s& kinh
doanh djch v du ljch trên dja bàn nghiêm tüc trin khai các bin pháp:
- ThuO'ng xuyên cp nht thông tin, thirc hin nghiêm chi dto cüa ChInh
phO, B Y t, B VAn hóa, Th thao và Du ljch và Uy ban nhân dan tinh d kjp
th?ii chi do, hung dn nhân dan, các doanh nghip, co s kinh doanh du lch
trén dja bàn tinh tuân thu nghiêm các bin pháp phOng, chng bnh Covid-19
cüa co quan chirc nAng dM vOi cong tác phOng, chng djch bnh, tránh lay
nhim qua hott dng du ljch; có giài pháp kp thii, phü hçip d kim soát,
phOng, chng dch bnh dAm bAo sirc khóe, an toàn cho khách du ljch.
- Chi do, htrOng din cAc dja phuang dlrng të chiirc các l hi, các hot
dng, sir kin tp trung dOng nguO'i nhm tránh lay nhim djch bnh. Cong
tác thanh tra, kim tra vic chip hAnh các Chi thj, Cong din cüa Thu tuâng
ChInh phü drçic thirc hin thu?ing xuyên, lien tc, dam bAo cong tác phông,
chng djch bnh.
- Kêu goi, hixng dan, trin khai v sinh, khir trng ti các co si lu'u trü du
lich, phuo'ng tin vn chuyn khách du ljch, các khu, dim du ljch, nhà hang phic
vii khách du ljch và co sâ vui choi giAi trI trén dja bàn theo khuyn cáo vA yêu cu
cüa co quan chirc nAng. Các khách san, co si km trA du ljch có phucing An phông,
cMng djch bnh, thi.thng xuyên theo dOi süc khOe cüa khách km tru, pMi hçip
chat chê vói các co sâ y th da phuong d phông, chng djch bnh cho khách du
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lich, thông tin kip th?yi dn các Co quan chirc näng v du hiu bat thung lien
quan dn dich bnh; phun thuc phông chông djch, phát khâu trang mien phi, dt
dung djch sat khun tai các noi cong cong và khu virc Iê tan; nhäc nhô du khách
và nhân viên deo khu trang và sat khun truâc khi tham gia các djch v11 du ljch
và phát ba tuyên truyn các bin pháp cách phông tránh.
- Các doanh nghip 1i hành hüy các tour, chuong trInh du lch có doàn
khách du ljch dn các tinh, thành pM dang có djch, có nguäi mac bnh djch;
không don khách du ljch tr vüng có djch vào Tuyên Quang.
2. TInh hInh hoit dng du llch tii clla phu'o'ng
- TInh hInh du 1ch truc khi Co djch: Tuyên Quang là dja phuong có
nhiu tim nàng, the manh phát triên du ljch, trong nhng näm qua, boat dng
du ljch cüa tinh Co sir phát triên: Luçng khách du ljch den Tuyên Quang ngày
càng tAng: NArn 2019, Tuyên Quang don trên 1,9 triu lut khách, tang 10,5% so
vri nAm 2018; tong thu xä hi du ljch dat 1.750 t dOng, tang 12% so vâi nAm
2018. Toàn tinh có 335co so li.iu trO, vOi 3.487 phông, 4.950 giuOng, trong do
phát triên nhiêu Co sO dch vii homestay, dáp 1rng nhu câu luu trü ngày càng da
dng cüa du khách; 11 cong ty lü hành dang boat dng dua, don phc viii khách
du lch den Tuyên Quang; djch vi nhà hang, 4n chuyên khách du ljch dâ có sir
tham gia cüa doanh nghip, cá nhân trong và ngoài tinh; thu hiit mt so doanh
nghip iOn dâu tu và khai thác boat dng du ljch tai các khu, diem du ljch cüa
tinh. Các khu, diem du ljch dA chü tr9ng da dang boa và phát triên san phârn
mOi, nâng cao chat luçing, clap üng nhu câu ngày cao cüa du khách. Mt so
san pbâm du Ijch cüa tinh dang khAng djnh thuong hiu và thu hut dông khách
du ljch. Vê du ijch iê h3i, tieu biêu cO Lé hi Thành Tuyên dugc xây dçrng
thành san phâm du lch dc dáo cüa tinh. Vê du if ch if ch s van hóa, dang triên
khai các dir an Quy hoach tOng the bão quãn, tu bô, phc hOi và phát buy giá trj
Di tich ljch si:r quôc gia dc bit Tan Trào gAn vOi phát triên du ljch dn nAm
2025 và Quy hoach tong the phát triên Khu du ljch quôc gia Tan Trào, tinh
Tuyen Quang den nAm 2030. Vê du ijch tam iinh, dã hInh thành thuong hiu
"Vüng dat 1mb thieng", "Mien dat mu"... Vé du if ch sinh thai và nghi du'5'ng,
hin nay Khu du bjch suOi khoáng M Lam dã thu hut các doanh nghip iOn
dang dâu tii phát triên dch vii du ljch, hra hçn trO thành khu du ljch dch vi
tOng hp cao cap, tao dà thuc day du bjch tinh nba phát trien bn vüng; Khu du
ljch sinh thai Na Hang nAm trong vüng di tich quôc gia dtc bit Khu bào tOn
thiên nhiên Na Hang - LâmBInh, là dieu kin thun igi dâu tu và thu hiit khách
du ljch. Vê du if ch cong dóng, d xây dçrng và phát trien mt so diem du ijch
cong dOng tieu bieu cüa huyn Lam BInh gôm thôn Na TOng, thOn Na DOng
(xä Thugng Lam), thOn Na Muông (xã KbuOn Ha) và thôn Nm DIp (xâ LAng
Can) và các diem du bich khác...
- Dánh giá tác dng cüa djch Covid-19 dn hoat dng du ljch tai da
phucmg: Do ânh huOng bOi dch Covid-19, sO lixgng khách du bjch dn các khu,
diem du bjch cüa Tuyen Quang dä giâm manh, theo thông k iuqng khách du ljch
và thu nhp xâ hi ye du ljch giàm khoâng 70-85%.
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- Di,r báo tInh hInh du ljch dja phrnyng sau khi kt thüc djch: Sau khi két
thüc djch, dir báo tInh hInh du ljch dja phiwng phát triên tr& lti.
3. Giãi pháp kIch câu du ljch, thüc aay ngành du ljch phát triên sau
khi djch kêt thüc
Tang cung cong tác xiic tiên, quâng bá du ljch nhäm lay lai hInh ânh
Tuyên Quang là diem den du ljch an toàn, than thin, men khách.
Các dp chInh quyn tp trung kêu gçi, 4n dng, hrnng dn cac doanh
nghip, co s kinl-i doanh djch vii du ljch, các khu, diem du ljch thirc hin nhiêu
chucmg trInh khuyên mi, giâm giá dc bit, tang them djch vi bô sung cho
khách du lch, dc bit doanh nghip tham gia chuang trInh kIch cu du ljch dam
bâo cam kêt, cung cap djch vit chat lucing và giá thâp thu hit du khách.
Khuyn khIch, 4n dng doanh nghip cài thin nâng cao chtt luçing
cña các san phâm du ljch; tang cithng lien kêt nhäm chia sé khó khàn, thirc
hiên kIch câu.
Tang cung cong tác dào tao, dào tto 1i di ngü lao dng, nguôn nhân
hrc nhäm nâng cao chat luçmg nhân lirc, dch v11 phic vii du khách.
4. Kiên nghj, dê xuãt cüa dja phu'o'ng
- D nghj Thu trnrng ChInh phü: Min, giàm thu VAT vi các doanh
nghip du ljch và chm trà thuê thu nhp doanh nghip trong nàm 2020; ChInh
phü chi dto ngành ngân hang cho phép chm trâ lãi suât vay ngân hang, dê giüp
cho các doanh nghip dü näng lirc, diêu kin vi.rçit qua giai don khó khän.
- D nghj B Van hóa, The thao và Du ljch tang cuè'ng h trg kinh phi
xüc tiên, quãng bá du ljch; bôi duO'ng lao dng du ljch; xây dimg san phâm du
ljch cüa dja phuang....
GIAM DOC

No'i n/ian: j
- Tong ciic Du 1ch (b/c);
- Lãnh dao S;
- Li.ru QLDL,VT.

Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch
vanhoattdl@tuyenquang
.gov.vn
Tỉnh Tuyên Quang
02-03-2020 15:00:41
+07:00

Au Thi Mai

3

