
UBND TtNH TUYEN QUANG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V1JT NAM 
SO VAN HOA, TH1 THAO VA DU L!CH Dc  1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /SVHTTDL - QLDL Tuyên Quang, ngày 4 tháng 02 näm 2020 
V/v báo cáo s 1iu thng kê du ljch 

KInh gi.ñ: 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; 
- Ban Quân 1 các Khu du lich tinh. 

T1c hin Cong van s 124/TCDL-LH ngày 13/2/2020 cüa Tng cic Du ljch v 
vic báo cáo so 1iu thông kê lien quan cong tác quàn 1 khu, diem du lich; 

D tng h9p s 1iu báo cáo vã thirc hin cong tác quán 1 nhà nu'óc v du 
1ch, SO Van hóa, The thao và Du ljch dê nghj Uy ban nhân dan các huyên, thành 
phô; Ban Quân I các Khu du ljch tinh phôi hp báo cáo nhng ni dung sau: 

1. Báo cáo s6 lieu thông kê tong 1u'çng khách du 1ch, tong thu tü' du ljch 
ni!I m  2019 trên dia bàn: 

- Tong luçing khách du Ijch, bao grn: 

+ Khách du ljch ni dja: S hxcng khách, t I tang truôg; Iuçmg khách hru 
trá, tSi  1; chi tiêu bInh quân cüa khách du ljch ni dja. 

+ Khách du lich quc t: S hrçing khách, t 1 tang tnróng lixgng khách luii 
trt, t' 1; chi tiêu bInh quân cña khách du ljch quôc tê. 

- Tong thu tr du 1ch nàm 2019: S tiên, t' 1 tang trung. 

2. Báo cáo dánh giá ye cong tác dam bão an ninh, an toàn cho khách du 
lich trên ala bàn: 

- Cong tác dam báo an ninh, an toàn cho khách du ljch trên dja bàn; cong tác 
pMi hçp vâi các co quan lien quan trong qua trInh triên khai...; 

- Hoat dng M trçl du khách; tInh hInh ho?t dng cüa durng day nóng ho trg 
khách du lich. 

- Hoat dng Cung cp thông tin phic vi.i khách du ljch ti các khu, dirn du Ijch. 

- Nhthg khó khän, vuó'ng mc trong qua trinh trin khai (nu có); 

- Giâi pháp thrc hin trong thôi gian tói. 

3. Cong tác quail 1 khu, diem du llch  trên da bàn: 

- So 1ung các khu, diem du ljch trên dja bàn: 
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- Dánh giá cong tác quãn 1 các khu, di&'n du 1ch: 

+ Kt qua dat du'oc; khó khàn, han ch; d xuât, kiên nghj; 

+ Dôi vói các khu du ljch cô Ban Quân 1, dê nghj nêu rO dan vj quãn 1 
dtxcc thành 1p bi Uy ban nhân dan cap tinh hay doanh nghip, co câu to chirc, 
chirc nàng, quyên han..  .dông thai nêu rO khó khãn, han  chê và dê xuât, kiên nghj 
nhàm tao diêu kin thun igi trong qua trInh hoat  dng cüa Ban Quân 1). 

4. Cong tác dãu tu' nhà v sinli dt chuân phtic vii khách du ljch 

Cp nht danh sáchnhà v sinh dat  chun phic vii khách du ljch (Cán cz Quy 
ct/nh tivn thô'i ye tiCu chuán nhà vç s/nh cong cong phiic vi khách du if ch ban hành 
theo Quyét dinh sO 225/QD-TcDL ngày 08/5/20 12 cza TOng cic Du itch)  theo mâu: 
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Só Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phô phôi hccp báo cáo tOng hcip nhü'ng ni dung trên. Riêng Ban Quân l các 
Khu du ljch tinh can en' chcrc näng, nhim vii báo cáo các ni dung có lien quan 
giri ye Uy ban nhân dan các huyn, thành phô trên dja bàn có khu du lch quãn 1" 
de tOng hp, dOng giri S Van hóa, The thao và Du ljch. 

Báo cáo tong hcip thông kê giri ye S& tnrc ngày 15/3/2020 dê tOng hgp, 
báo cáo Uy ban nhân dan tinh, Tong ciic Du ljch. Ban rnêm gui ye dja chi mail: 
duiichtuyenquang@grnail.  corn. 

KT. GIAM JJOC 
7\To'i izith,,: 

- Nhu kInh gri (p/h); 

- Länh dao S; 
- Phông VH&TT các huyn, thành phô; 
- Luu QLDL, VT. 
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