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KE bACH 
Thtc hin Quyêt djnh so 426/QD-UBND ngày 30/7/2021 

Ye vic ban hành Be an phát triên du Ijch tinh Tuyên Quang dn nám 2025, 
dtnh hu'&ng den nãm 2030 

CAn cir Nghj quyt s 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 cüa Ban Chp hành 
Dâng b tinh (khóa XVII) v phát trin du ljch tth thành ngành kinh t quan 
tr9ng cüa tinh; 

CAn cü Quyt djnh s 426/QD-UBND ngày 30/7/2021 cüa Uy ban nhân 
dan tinh v vic ban hành D an phát trin du ljch tinh Tuyên Quang c1n näm 
2025, dinh huâng den nAm 2030, 

S Van hoá, Th thao và Du ljch xây dirng k hoach thirc hién, nhu sau: 
I. MUC  DICH, Eu CAU 
1. Muc dIch: 

- TrMn khai thirc hin có hiu qua Nghj quyt s 29-NQ/TU ngày 16/6/202 1 cña 

Ban Ch.p hành Dng b tinh (khóa XVII) v phát trin du ljch tr& thành ngành kinh t 

quan tr9ng cüatinh; D an phát trin du ljch tinh Tuyên Quang dn nm 2025, djnh huóng 

dn nãm 2030, gop phn dixa du ljch tth thành ngành kinh t quan trçng cüa tinh. 

- Ph hin, quán trit sâu sc m1c tiêu và các nhim viii tr9ng tam cüa du ljch 
Tuyên Quang cn phài d.t duc dn nAm 2030 và trin khai thirc hin t& nhng 
nhim vi, giài pháp K hoich cia d ra. 

2. YCu can: 

- Phãi xác dinh phát trin du lich là rnt trong nhthig nhim vii dt phá, tr9ng 

tarn, xuyon suM trong qua trmnh thirc hin nhim vii chInh trj cüa ngành vAn hóa, th 

thao và du ljch ti'r nay dn näm 2030. K hoch thrc hin phãi darn bão tInh khoa 
h9c, khâ thi, mang l.i hiu qua thiM thirc. 

- Qua trinh trin khai thçrc hin K hoach phái tranh thu thrçyc sir quan tam cüa 
các bô, ban, ngành Trung l.rang và Bô Van hóa, Th thao và Du lich; sçr chi dao sat 

sao cüa Tinh u, U' ban nhân dan tinh, Ban Chi dio phát trin du ljch; sir phi hgp 

cht chë cüa các cp, các ngành, s1r dng lông cüa nhin dan các dan tc trong tinh. 
Ii. MVC T11U 
1. Dn nAm 2025 

Xây dirng Khu di tIch Quc gia dc bict Tâii Trào Co.  bàn dáp 11ng các tiêu 
chi Khu du ljch quc gia; Khu du ljch suM khoáng M Lam là khu du ljch nghi 
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duôrng sinh thai cao cp; xây dung, phát trin L hi Thành Tuyên là san phm 
du ljch dc trung, riêng có, mang thrcmg hiu cp quc gia; Danh thng Quc gia 
dc bit Na Hang - Lam BInh là trung tam du ljch sinh thai, du ljch cong dng, 
du ljch khám phá cO thucing hiu c.p quc gia, tin tâi thucTng hiu quôc tê; xây 
drng, nâng cao cht lung san phrn du 1ch van hóa flch sir tao  thành dim nhn 

thu hi't khách du lich. 
Tp trung xây drng 01 (met) lang van boa dan tc cp tinh dam bào dng b, 

bài ban, có dc trirng riêng. Phi hp vói các huyn, thành ph xây dirng tai  mi huyn, 

thành ph It nh.t 01 lang van hóa dc tnmg g.n vth phát trin du ljch; xây drng tir 01 
dn 02 san phm du ljch dc tnmg, hp dn, thu hiit khách du ljch; phn d.0 don trên 

03 triu krçit khách du ljch; tng thu xã hi tr du ljch dat  trên 4.800 t dng; dóng gop 

cho GRDP tr 6% tr& len; tio vic lam cho trên 25.000 lao dng. 

2. JJn nãm 2030 
Hoàn thin các tiêu chi Khu du ljch Quôc gia Tan Trào là khu du ljch flch 

sir quc gia có uy tin, cht luçrng; xây dirng Khu du ljch su6i khoáng M' Lam là 

khu du ljch nghi duô'ng sinh thai cao cp dat  tiêu chun quc t; Khu du ljch sinh 

thai Na Hang - Lam BInh co bàn dáp 1rng các tiêu chi khu du ljch sinh thai quc 
gia. Phn du don trên 5,5 triu 1uo't kbách du ljch; dOng gop vào GRDP toàn tinh 
tr 10% tth len; tao vic lam cho trên 35.000 lao dng; h thng Co sâ vt chit k 
thut dng b; san phm du ljch cO chit lugng cao, dáp irng da dng thj tnrng. 

III. NHIM VIJ, GIAI PHAP 
1. To chüc tuyên truyên nâng cao nhn thirc ye v tn, vai trô, tam quan 

trçng cüa du Ijch diii vói sr phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh: 
To chirc hi nghj chuyên de; xây dmg ni dung lng ghép vOi các chucing trInh, 

su kin van hóa, th thao, du ljch nhm tuyên truyn v vj tn, vai trô và nghia cüa 
boat dng du ljch di vói sr phát trin kinh t - xä hi cüa tinh, xác djnh rö phát trin 
du ljch là tt yu, phü hgp xu th và tim nãng, li th cüa dja phuo'ng; là nhim vii 

tr9ng tam trong phát trin kinh t - xã hi; tao  sr chuyn bin trong nh.n thrc, hành 

dng, trách nhim cüa can b, cong chirc, viên chirc Mi v&i phát trin du ljch ciia tinh. 
Tuyên truyn nâng cao thirc cUa ngui dan v phát triên du ljch bM vüng, 

phát trin du lch phài gn vi bão tn di san van hóa cüa cong dng, giU gin cãnh 
quan thiên nhiên, môi tru?.ing sinh thai, np song van minh, giü gin an ninh trt 

tr, xây dung hInh ành, thuo'ng hiu du ljch Tuyên Quang "ye dçp hi t, diém dIn 

an toàn, than thin, mé'n khách ". 

2. Cong tác quy ho,ch và quãn 1 quy ho.ch 
Tip titc trin khai thirc hin các quy hoach phát trin du ljch dã duçic phé 

duyt. Tich hçip quy hoach phát triên du ljch vào quy hoach  tinh Tuyên Quang thai 

k' 202 1-2030, tm nhIn dn näm 2050 nhäm tao  diu kin phát trin du Uch. 
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- Trin khai thçrc hin Quy hoch tng th phát trin Khu du ljch Quc gia Tan 
Trào, tinh Tuyên Quang dn nãm 2030, xây drng Khu di tIch Qu& gia dtc bit Tan 

Trào Co bàn dáp trng các tiêu chI khu du 1ch quc gia. 
- Lp và triên khai Quy hoch bào quàn tu b, phiic hi và phát huy giá trj di 

tIch ljch sü qu6c gia dc bit Dja dim t chüc Dai  hi dui biu toàn quc 1n thir 

II cüa Dãng; Quy hoach bão quãn, tu b& phçic hi và phát huy giá tij Danh lam thng 
cânh Qu& gia dc bit Khu bào tn thiên nhiên Na Hang- Lam BInh dn näm 2030, 

tam nhIn dn närn 2050. 
- TIch circ phi hqp vâi cc quan, dja phucing lien quan dy nhanh tin d Ip h 

so khoa h9c Khu thiên nhiên Ba B (Bc Kin) - Na Hang (Tuyên Quang) trInh 

UNESCO cong nhn di san thiên nhiên th giói, gop phn t.o 1p thuong hiu quc t 

cüa du ljch dja phuong. 
- Phi hçip vi Uy ban nhân dan các huyn, thành ph, Ban Quàn 1 các khu 

du ljch tinh tang cuông thirc hin quy hotch chung, quy hoch chi ti& và du tu 
xây dirng phát trin các khu, dim du ljch trên dja bàn các huyn, thành ph. 

3. Nâng cao chat lu'qng và phát triên san phãm du llch 
- T chirc khão sat dánh giá tài nguyen du ljch, tim näng, lqi th cüa tmg 

da phucmg trong tinh, tham muu xây drng D an phát trin san phm du ljch tinl-i 

Tuyên Quang, tr9ng tam lam san phm du ljch ljch sü, nghi dung, tam linh, lê 

hi, sinh thai, cong dng... 
- Dâu tu xây drng các lang van hOa gtn vôi phát trin du Ijch cong dng nhu: 

xây dirng 01 (met) lang van boa dan tc cp tinh dng b, bài bàn, có d.c trung 
riêng; phi hçip vâi Uy ban nhân dan các huyn, thành ph içra ch9n, xây dmg các 

lang van boa dtc trung gän vâi phát trin du ljch. 
- T.p trung ngun 1irc du tu xay dmg san phm du ljch ljch sir, tr9ng tam là 

khai thác, phát huy giá trj Khu di tich lch sü quc gia d.c bit Tan Trào: 
+ Hoàn thành xây drng Bào tang Tan Trào và Phông chiu phim; xây dirng 

phuong an trung bay Bão tang Tan Trào; xây dirng phim tu lieu tái hin ljch si:r "Thu 

do Khu giâi phóng", "Thu do kháng chin"; quy hotch và trin khai các dir an trng 

cay xanh và các loai hoa tao  cãnh quan khu di tIch. Thu hitt doanh nghip có tim 

lirc du tu xây dirng Khu don tiêp khách, khu djch v, luu trO, bãi d Xe... 
+ Xây dirng khu di tIch Dông Man - Lung Thu tth thãnh dim du ljch sinh thai; 

nâng cao cht luçing dch vi lang van hóa du ljch Tan Lp trâ thành dim dn n 
tuçmg di vâi du khách. Phn du dn nàm 2025, Khu du Ijch Tan Trào dat co bàn 

dáp img các tieu chI khu du 1ch Quc gia. 
- Xày dirng và trin khai thrc hin D an "Di m9i, nâng cao cht luqng hoat 

dng trung bay Bâo tang tinh", dua Bào tang tinh thành diem dn trong hành trinh 

nghiên cim, tham quan trãi nghim cüa du khách. Xây dmg bâo tang sinh thai 
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nh&m bão tang hóa di san van hóa phi vt th trong cong dng các dan tc thiu s 

hrn9ng tci phát trin du ljch. 
- Ttp trung bào tn, phát huy các giá trj di tich ljch si:r, di san van hóa và danh 

thng trén dja bàn các huyn, thành pM có lvi th d khai thác phát trin du ljch. 

- PMi hqp vi Uy ban nhân dan các huyn, thành pM tp trung xay dirng va 

phát trin các san phtm du ljch Van hóa - Ljch sir tao  thành dim nhn thu hijt 

khách du ljch theo D an dã duçic phê duyt. 
- Xây dmg d an di mâi L hi Thành Tuyên gn vâi sir kin van hóa cp khu 

vrc hoc quôc gia. DM mói ni dung, cách thirc t chirc L hi Thành Tuyên vOi 
các hoat dng tnrng bay, din diu mô hInh den trung thu gn vâi trInh din các hoat 
dng van hôa d tao dim nhn, thu hut du khách, phát trin L hi Thành Tuyên 

thành san phm du ljch dc trung, riêng có, mang thuang hiu cp quc gia. 

- PMi hçp vâi (Jy ban nhân dan các huyn, thành pM xây dirng các chuang 

trInh du ljch g&n vi l hi theo nguyen tc ton tr9ng bàn sc và gi gin van hóa 
truyên thông: Lê hi Lông Tong cüa dông bào dan tc Tày (Na Hang, Lam BInh, 
Chiêm Hóa); 1 hi Câu müa (Tan Trào, San Diiang), 1 hi Dng Tiên và chv qué 

(Ham Yen); hi dna thuyn trên Song Lô (thành pM Tuyên Quang)... l hi nhây 

li:ra cüa ngui Pa Then, xA Hng Quang, huyn Lam Binh tr thành san phm du 

lich dc dáo, hp dn du khách. 
- Pi hçip vi Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& Ban Quãn l Khu du 

Ijch tinh timg bithc xây dimg Khu du ljch suôi khoáng M5 Lam, Khu du ljch sinh 
thai Na Hang — Lam BInh trâ thành khu nghi duOng, sinh thai cao c.p ciia khu virc; 
dtu tu xây dirng phát trin các dim du ljch sinh thai: Thác Ban Ba, thác Khuôn 
NIiôa, hang Thm Men, xã Trung Ha; thác Liia, xâ HOa Phii (huyn Chiêm Hóa); 
Ho Khn, xà Thai San; thôn Cao Duè'ng, xã Yen Thun; thác Lan, xâ Yen Phü, 

thác Ma Héc, xa Phü Li.ru (huyn Ham Yen); soi Tinh Hüc (thành pM Tuyên 

Quang); hang Khâu Lu, xà Tan Tin (huyn Yen San)... trâ thành dim kt Mi 

du ljch sinh thai cüa tinh. 
4. Dy minh frng ding khoa hçc và cong ngh; di mri và nãng cao 

hiu qua xiic tiên, thu hñt dâu tu'; nâng cao hiu qua quãng bá du Ijch; tang 
cu'ô'ng lien kt, hqp tác phát triên dii ljch 

- U'ng dicing khoa h9c và cong ngh trong xây dçmg, phát trin san phm du 
ljch; cong tác bão thn, quân 1 di san, di tIch van hóa trên dja ban tinh; xây dimg 
ca s& dU lieu tài nguyen du ljch, các dü lieu, thông tin v di san van boa phi vt th 

d quâng bá, xüc tin, thu hut du tu, xây dmg thành các san phAm du ljch dc 

trixng: Xây drng, trin khai thirc hin Dê an xây dimg  H tMng phn mm quãn l 

di san van hóa tinh Tuyên Quang; tip tic trin khai thirc hin hiu qua D an du 
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ljch thông minh tinh Tuyên Quang giai doin 2019-2022, trn nhIn dn 2025; duy 
trI và nâng cao chat luçlng "Cong du ljch thông minh tinh Tuyên Quang". 

- Dãng cai t chüc và tham gia các chuang trInh xiic tin du tu du Ijch, các 
sir kin van hóa, th thao, du ljch cAp khu virc, qutc gia và quc t nhu L hi Thành 
Tuyên, Ngày hi van hóa các dan tc toàn quc; giâi thi dAu th thao toàn quc...; 

- T chCrc tuyên truyên, quâng bá v du ljch Tuyên Quang ti các hi nghj, hi 
thão, hi chçi, trin lam du ljch trong rnrOc và quc t; trên các phuang tin thông 

tin dai  chiling cüa dja phuang, khu virc, mng xâ hi. Duy trI và nâng cao hiu qua 
quàng bá du ljch trên trang thông tin din tir cüa Si Van hóa, Th thao và Du ljch; 

D.c san Van hóa, Th thao và Du ljch. 
- T chüc cuc thi chuyên d "Anh du 1ch Tuyên Quang" (djnh k' 2 nàmllAn). 
- Tham mini hcip tác vâi các dja phu(mg trong ving; tang cung hgp tác giia 

các doanh nghip cüa tinh véd các doanh nghip trong nuâc và quc t, dc bit 

là các doanh nghip hott dng trong linh virc du flch; th chtrc thirc hin hiu qua 

các hoat dng chi.rang trInh hçip tác phát trin du ljch trong rnrOc và qu& t: Tham 
gia chucmg trInh hgp tác phát trin du ljch trong chining trInh "Qua nhmg min di 
san Vit BAc; thành ph H ChI Minh vói 8 tinh DOng BAc; Tuyên Quang - Ha Ni; 
Tuyên Quang — Ha Giang. . d da dng hóa và phát trin th tru&ng ngun khách 

cüng nhu thu hut du tu vào du ljch. 

- Phi hçp th chüc các si.r kin du 1ch, l hi thu?ng niên d thu hi't, phc vii 

khách du ljch nhu: Lé hi Lông Tong; Lé hi Dng Tiên; L hi Cam Sành; Hi 
Xuân thành ph Tuyên Quang; L hi ruâc Mu dn H; Hi dua thuyn Song Lô... 

5. Tang ctrô'ng cong tác quãn 1 và phát triên nguôn nhân 1irc du ljch 

- Nâng cao chAt luçmg cong tác tham mini quân 1 nba nuôc, kjp thii ci1 th 

hóa các chü truang, chInh sách cüa Dâng, pháp 1ut ciia nhà nuâc v phát trin du 

ljch, trin khai dng b phü hçp vi diu kin thirc t cüa tlrng dla  phuang. Tip 

tic huâng dn và t chic có hiu qua Lut du ljch và các van bàn cüa ChInh phü, 

Bô Van hóa, Th thao và Du !ch v thirc hin Lut du ljch trên da bàn tinh. 
- Phi hqp vói So Ni vii tham mini thãnh 1p Hip hi du ljch tinh Tuyên Quang. 
- Tham mini xây dimg chInh sách h trçi phát trin du ljch trén dja ben tinh Tuyên 

Quang; huy dng ngun qu và nâng cao hiu qua Qu H trçl phát trin du ljch cUa 

tinh. Xây dirng chuang trInh cong tác cüa Ban Chi dto phát trin du ljch cüa tinh. 
- Tng cuOng cong tác kim tra, kim soát chAt krçing djch v và quãn 1 dim 

din; phi hqp tang cuOng kim tra giám sat thirc hin quy hoch, bão v tâi nguyen du 
flch, môi truOng, v sinh an toàn thrc phAm và an ninh trt tr; darn bão môi truOng lành 

muih thu hut nhà d.0 tu và khách du Ijch dn Tuyên Quang. 

- Djnh kS'  t chirc các lOp bi diiO'ng nghip vi cho di ngü can b quãn l, lao 

dng tri1c tip các co sO kinh doanh du ljch; t chirc ton vinh các doanh nhân, doanh 
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nghip du ljch tiêu biu kinh doanh du ljch trén dja bàn toàn tinh; t chirc hi thi tay 
ngh du ljch nh.m ton vinh, nâng cao tay ngh nghip v, hpc hôi kinh nghim. 

IV. TO CHIJ'C THIIC HIN 
1. Phông Quãn 1 Du llch 
CFIÜ tn tham muu triên khai thirc hin Co hiu qua các mijc tiêu, nhim vv, giài 

pháp d ra trong Nghj quyt s 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 cüa Ban Chp hành Dãng 
b tinh v phát trin du ljch trà thành ngành kinh t quan trQng cüa tinh; Quyk djnh 
s 426/QD-UBND ngày 30/7/2021 cüa U' ban nhân dan tinh v ban hành D an phát 
trin du ljch tinh Tuyên Quang dn nàm 2025, dnh huâng näm 2030; Quyt djnh s 
384/QD-UIBND ngày 13/11/2019 cüa U ban nhân dan tinh phê duyt D an phát 
triên du ljch tam linh trên dja bàn tinh giai doan 20 19-2025. Trong do tip trung tham 

miru trin khai thirc hin các nhim vi: 
- Xây drng và thrc hin Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh quy djrih v 

mt s chInh sách h trq phát trin du ljch trên dja bàn tinh; D an phát trin san 
phAm du lch dc tnrng tinh Tuyên Quang; xây dirng Lang van hóa các dan tc cp 
tinh; Xây dirng tiêu chI Lang van hóa du ljch d các huyn, thành ph lam Co sâ xây 
drng D an Lang van hóa g&n vii phát trin du ljch; Phi hçip, hrnng dn các huyn, 
thành ph khào sat, hra ch9n xây dirng lang van hóa du ljch; các san phm du ljch 

dc tnmg, htp dan, thu hOt khách du ljch. 
- Rà soát, tnin khai phát huy hiu qua ngun 1irc cOa Qu5 phát trin du 1ch d 

h trq các hoat dng du tu, kinh doanh phát trin du ljch; Tham muu kin toàn Ban 
Chi dao phát triên du ljch tinh Tuyên Quang và xây dirng chuong trInh cong tác 
hang nãm cOa Ban Chi do; d xut thành 1p Hip hi Du ljch tinh Tuyên Quang. 

- Tip tVc trin khai thirc hin k hoach s 134/QD-UBND ngày 26/12/2019 
cOa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang v trin khai thrc hin Quy hoch tng th phát 

tnin Khu du ljch quc gia Tan Trào, tinh Tuyên Quang dn näm 2030, trong do timg 
buâc hoàn thin tiêu chi dé nghj Bô Van hóa, The thao và Du ljch trInh ThO tithng 

ChInh phO cong nhn Khu du ljch Tan Trào là Khu Du ljch quc gia vào näm 2030. 
D xut dua Khu danh lam thäng cành quôc gia dtt bit Na Hang- Lam BInh vào 

danh mvc quy hoch Khu du ljch quc gia. 

- Dnh kS'  t chüc các l&p bi duing nghip vii du ljch cho ngtthi lao dng du 

ljch; t chirc tOn vinh các doanh nhân, doanh nghip du ljch tiêu biu kinh doanh 

du ljch tnên dja bàn toàn tinh; t chOc hi thi tay ngh du 1ch; t chirc cuc thi 

chuyên d "Anh du ljch Tuyên Quang". 

- Xây dimg k hotch th chirc các sr kin du ljch thu hOt khách du ljch: Bang 

cai Chucing trInh hçp tác du ljch: "Qua nhü'ng min di san Vit B.c", thành ph H 
ChI Minh vâi 8 tinh Bong Bc; Chuong trInh kjch cu du ljch cOa tinh. 
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- T chirc, trin khai hott dng lien kt và hcip tác phát triM du llch,  kt nôi 

các tua, tuyM du ljch trong vüng Vit Bc, kt ni du ljch vi các tinh Tây Bc, 
Chuong trInh kt ni hçp tác du ljch bn tinh: Tuyên Quang, Ha Ni, Vinh Phiic, 
Thai Nguyen; k& nôi du ljch vOl thành ph H ChI Minh,.. d da dng hóa và phát 
triM thj tnthng nguM khách cüng nhu thu hut du tu vào du ljch. 

- Tang cu&ng cong tác tham muu quãn l' nba nixOc v du ljch; quân l chit 
lucmg dim dn, co sO hxu trü, lit hành, huOng dn viên du ljch, phuong tin vn 
chuyM khách du lch...; tuyên truyM, quâng bá v du ljch Tuyên Quang ti cac 
hi nghj, hi thão, hi chçi, triM lam du ljch trong nuOc và quc t; trên các phucing 

tin thông tin dai  chüng cüa dja phucing, khu vrc. 

- Djnh kS'  tMg hqp k& qua thirc hin, báo cáo Uy ban nhân dan tinh theo 

quy djnh. Tham mu'u th chirc so k&, thng k& dánh giá kt qua thrc hin D an phát 

triM du ljch tinh Tuyên Quang dn nàm 2025, djnh huOng aM nãm 2030. Quy 

hoach tng th phát triên du ljch Tuyên Quang aM näm 2025, djnh huOng aM näm 
2030; Quy hoach tng th phát triM Khu du ljch Quc gia Tan Trào tinh Tuyên 
Quang, aM näm 2030; D an du ljch thông minh tinh Tuyên Quang giai doin 2019- 

2022, tm nhln den 2025. 

2. Phông Quãn I Di san van hóa 
- Tham mu'u hoàn thành 1p Quy hoch bào quán tu b& phic hi và phát huy 

giá trj di tIch ljch si:r quc gia dc bit Dja dim t chirc Di hi dai  biu toàn quc 

ln thir II ci.:ia Dáng; Quy hoch báo quãn, tu b, phic hi và phát buy giá tn. Danh lam 
thing cãnh Quc gia dc bit Khu bào tn thiên nhiên Na Hang- Lam Blnh aM näm 

2030, tarn nhIn aM näm 2050. 
- TIch crc tham mini phéi hçvp vOi Co quan, dja phuong lien quan dy nhanh tiM 

d 1p h so khoa h9c Khu thiên nhiên Ba B (Btc Ktn) - Na Hang (Tuyên Quang) 
trinh UNESCO cong nhn di san thiên nhiên th giOi, gop phn to ltp thuong hiu 

quc t cüa du ljch dja phuong. 
- D.y nhanh tiM d hoàn thin các hang mic cong trInh: Bão tang Tan Trào va 

Phông chi&i phim (bao gm Phu'crng an trung bay Báo tang, xáy dyngphim tu' lieu tái 

hin ljch st "Thi do khu giáiphóng"- 'Thi dO kháng chiê'n"); Khu phát huy giá trj di 

tIch 1ch sO quc gia dc bit Tan Trào thuc Du an Bão quãn, tu b& ph11c hi và phát 

huy giá trj di tich ljch sO quc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gn vOi phát 

triM du ljch aM näm 2025. 
- Tham muu huOng dn các huyn, thanh ph thi.rc hin bâo tn, phát huy các 

giá trj di tIch ljch sO, di san van boa vã danh thng có lqi th tren dja ban d khai 
thác phát triM du lch. D xut, lra ch9n xây dmg 01 Bão tang sinh thai nhm bâo 
tang boa di san van hóa phi vt th trong cong dMg các dan tc thi&i s; co ch chinh 

sách báo tn van hóa các dan tc thiM s tinh Tuyên Quang. 
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- Phi hçip vâi Phông Quãn 1 du ljch và các phông chuyên mon tham muuxây 
dmg tiêu chi Lang van hóa du ljch d các huyn, thành pM lam co sâ xây dirng 
Lang van hóa gn vi phát trin du ljch dc tnrng; trin khai Quy& djnh s 384/QD-
UBNID ngày 13/11/2019 cUa U ban nhân dan tinh phé duyt D an phát trin du 

ljch tam linh trén dja bàn tinh giai doan 20 19-2025 nhäm thu hut khách tham quan. 

3. Phông Quãn 1 Van hóa 
- Tham mui.i xây dimg d an di mâi L hi Thành Tuyên. Djnh kS'  hang 

näm tham muu, d xut t chirc L hi Thành Tuyên gn vó'i sir kin van hóa cp 

qMc gia, khu vrc hoc các sir kin van hóa cp tinh, t?o  dng 1irc thüc dAy phát 

trin du 1ch. Chü tr9ng di mi ni dung, cách thirc t chüc L hi d tio dim 
nhAn, thu hut du khách, phát trin L hi Thành Tuyên tth thành san phAm du ljch 

dc tnmg, riêng có, mang thuo'ng hiu cAp quc gia. 
- DAy math vic tham mu'u pMi hçip t chüc các sr kin van boa, l hi 

thu&ng niên tai  các huyn, thành pM d thu ht khách du ljch. 

4. Phông Quàn 1 The di1ic th thao 
- Tham mixu huó'ng din, quàn 1 nhà nuâc dM vi các hoat dng th thao giãi 

tn trong các dim vui chcii, khu du ljch, dim du ljch, khu van boa th thao; san golf 

trên dia bàn tinh. 
- Chü trI, pMi hçip vói các phOng, dan vj lien quan tham mmi t chirc dang 

cai các giâi thi dAu th thao khu virc và toàn qu&; tham gia các giãi thi dAu th dic 

th thao tai  các sir kin van boa, th thao, du ljch do các tinh, b, ngành t chirc. 
Nghiên cIru d xuAt t chuc các giâi th thao gn vói phát trin du lch, nhu: dna 

thuyn Kayak tai  h thüy din Tuyên Quang; mô to, ô to, di lugn... và các giài dna 

xe dja hlnh tai  huyn Na Hang, Lam BInh. . . d thu hut khách du 1ch dn vâi tinh. 

5. Phông Ké hoch - Tài chInh 
Chü tn, thng hçp dir toán kinh phi theo ni dung k hoach trInh Uy ban nhân 

dan tinh phê duyt theo quy djnh. Huâng dan, quàn 1, sir diing và thanh quy& toán 

kinh phi thirc hin dung quy djnh hin hành. 

6. Thanh tra S& 
Tang cung cOng tác thanh tra, kiêm tra, giám sat hoat  dng kinh doanh du 

ljch, thAt là vào thai dim l hi, ngày 1 tht, tháng cao dim tai  các khu, dim du 

ljch tp trung dOng khách du ljch. 

5. Bão tang tinh 
- Thrc hin t& cOng tác bào v, phát huy giá trj các di tIch ljch s1r cách mng, 

giU gin cành quan, mOi tru&ng tai  các khu, dim di tich thuc quyn quán l, trQng 

tam là khu di tIch lch sir quc gia dc bit Tan Trào, Khu di tich quc gia dc bit 

Dja dim t chuc Dai hi  dai  biu toàn quc lAn thu ii cüa Dàng, Khu di tich Lang 
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Ngôi Dá Bàn và các di tIch trng dim trên dja bàn tinh. Nâng cao chit !uqng di 

ngü thuyêt minh viên, di mâi ni dung và hInh thirc gi&i thiu di tIch. 

- D xuât xây dirng Phucing an quàn 1' và hoat  dng các cong trInh phát huy giá 

trj Khu di tIch ljch sir quéc gia dc bit Tan Trào (Báo tang Tan Trào và Phông Ghiê'u 

phim, Khu twóng nim các vj tiên bó'i cách mçing, Quáng trwô'ng Tan Trào). 

- Xây dmg và trin khai th1rc hin D an "Di mói, nâng cao cht lixqng hot 

dng hoit dng báo tang gn vth phát trin du ljch". Hoàn thin thing bay Bào tang 

tinh, dua Bão tang tinh tr& thành dim dn trong hành trInh nghiên ciru, tham quan 

trâi nghim cüa du khách tai  Tuyên Quang. 

7. Phông Van hóa và Thông tin các huyn, thành ph 

Tham mixu xây drng k hotch và trin khai thc hin Quyt djnh s 426/QD-

UBND ngày 30/7/2021 cüa U ban nhân dan tinh v ban hành D an phát trin du 

ljch tinh Tuyên Quang den närn 2025, djnh hithng näm 2030 trên dja bàn. Dinh k' 

báo cáo kt qua thirc hin v Sà Van hóa, Th thao và Du ljch tng hçp, báo cáo Ban 

Uy ban nhân dan tinh. 

Trên day là Kê hoch thirc hin Quyt djnh s 426/QD-UBND ngày 

30/7/202 1 cüa US'  ban nhân dan tinh ye ban hành Dê an phát trin du 1ch tinh Tuyên 

Quang den nàm 2025, djnh hithng näm 2030, Yêu cu các phông, các don v trirc 

thuc, Phông Van boa và Thông tin các huyn, thành ph can ctr ni dung K hoach 

nghiêm tüc trin khai thrc hin. Trong qua trInh t chrc thirc hin có ni dung chua 

hçip iS' së diu chinh, b sung d thirc hin hiu qua các nhim vii K hoach dã d ra. 

(Co biu Nhim vy chi tiêt thirc hin KI hogch kern theo) 

Noi nlzân:1& 
- UBND tinh (b/c); 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Lãnh dao So; 
- Các phang chuyên môn, 

don vj trirc thuc SO; 
- PhOng VH&TT các huyn, thành phô; 
- Lixu QLDL, VT. 

 

GIAMBOC 

Thirc hiên 

 

 

AuThjMai 
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BIEU NHIM vu 
Trin khai thyc hin K hoch thirc hin Quyt djnh s 426/QD-UBND ngày 30/7/2021 

cüa UBND tinh v ban hãnh D an phát triên du llch  tinh Tuyên Quang dn nãm 2025, dlnh  htróng nãm 2030 
(Kern theo KI hogch so' /KH-SVHTTDL ngày /10/2021 cza So VHTTDL) 

STT Nôi dung cong vic Co quan, don v chü tn Ca quan, don vj phi hç'p 
ThM gian thyc 

hiên 

Cong tác quy hoach 

Lp Quy hoch báo quán tu b, phic hM và phát huy giá trj di tIch ljch 
sr qu6c gia dc bit Dia dim t chirc Di hOi  di biu toàn quc 1n 
thu II cña Dàng. 

Phông Quãn 1' Di san 
Báo tang tinh, Phàng VHTT 

huyn Chiêm Hóa; các cci quan. 
dan vj lien quan 

2021 - 2022 

2 
Lp và trin khai Quy hoch bão quán, tu b, phiic hi va phát huy giá 
trj Danh lam thing cánh Quc gia däc biêt Khu bão tn thiên nhien Na 
Hang- Lam BinFi dn nam 2030, tAm nhin dn nAm 2050. 

Phông Quãn 1 Di san 
Bão tang tinh, Phàng VHTT 

huyn Na Hang, Lam BInh, các ca 
quan, dan vj lien quan 

2022 -2023 

Lp H sa khoa h9c Khu thiên nhiên Ba B (Bc Kan)  - Na Hang 
(Tuyên Quang) trinh UNESCO cong nh.n di san thiên nhiên th gith 

Phông Quân l Di san 
Bão tang tinh, Phàng VHTT 

huyn Na Hang, Urn Binh, các ca 
quan, dcm vj lien quan 

202 1-2025 

4 
Quy hoach chi tit xay drng t' 1 1/500 Lang van hóa du ljch và phát 
buy giá trj di tIch ljch scr quc gia dc bit ti xã Tan Trào, huyn San 
Di.rang, tinh Tuyên Quang. 

PhOng Quán I Di san 
Phàng Quán 1 Du ljch, Báo tang 

tinh, Phông VHTT huyn San 
Duang 

202 1-2022 

Phi hçp vói Uy ban nhân dan các huyn, thành ph6, Ban Quán 1 cac 
khu du ljch tinh tang ci.rng thirc hin quy hoach chung, quy hoch chi 
tiêt và dAu tu xây di.rng phát trin các khu, dim du ljch trên dja bàn các 
huyên, thành ph. 

Phông Quân 1' I)u lich Phông VHTT các huyn, thânh 
ph; các ca quan dan vj lien quan 

Thrnmg xuyên 

11 Nâng cao cht Iuqng và phát trin san phãm dtt llch 

Xây ding D an phát trin san phAm du ljch dc tnrng tinh Tuyén 
Quang Phoi-ig Quân l," Du 1ch 

Phông Quãn l Di san, Phông 
Quan l Van hóa, Phông VHTT 

các huyn, thành pM, cac ca 
quan, dan vj lien quan 

2022 



- 
Nghiên thu xây dirng 01 (mOt)  lang van hOa dan tOc  cAp tinh dng b, 
bâi ban, cO dc trung riêna 

2 

Phàng Quán 1'i Du ljch 

Phông Quân 1' Van hóa; Nêp 
sng van hóa và gia dinh; Di san: 
Phong VHTT các huyn, thành 

phô. các ca quan, dan vj lien quaii 

2022 

Xây drng khu di tIch Dng Man - Lung TAu tth thành dim du Ich 
sinh thai Phông Quan l" Du ljch 

Phông Quân 1 Di san, Bão tang 
tinh, Phông VHTT huyn Scm 

Di.rcmg; các ca quan, dan vi lien 
quan 

2023-2025 

4 
Trin khai D%r an Báo quân, tu b, phiic hi và phát huy giá trj di tIch 
ljch sir quc gia däc biêt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gn vOi phát 
trin du ljch dn näm 2025 

Phông Quãn l' Di san 
Baa tang tinh; Phông VHTT 

huyn San Dtxang; các ca quan, 
dan vj lien quan 

2020-2024 

5 
D6i mái, náng cao chAt lt.rng hot dng trllng bay Báo tang tinh, dxa 
Bão tang tinh thành dim dn trong hành trinh nghiên thu, tham quan 
trái nghim cüa du khách. 

Bão tang tinh Phông Quân l Di san 202 1-2025 

6 Xây drng Bâo tang sinli thai nhm báo tang hóa di san vAn hóa phi vat 
the trong cong dng các dAn t)c thik s. Phông Quán l Di san 

Bão tang tinh, Phông VHTT 
huyn Lam Binh, San Duang, cac 

ca quan, dan vj lien quan 
2021 - 2025 

7 Xây drng d an di mâi L hOi ThAnh Tuyên. Phông Quãn l VAn hóa 
Phông Quãn 1 Di san, phông 

VI-JTT thành ph Tuyên Quang, 
các co quan, dan vj lien quan 

2022 

Xuc tin, nâng cao hiu quA quAng ha du lich;  tAng cirông lien kt, 
Iiyp tic phát trin du 1ch 

Trin khai thirc hin hiu qua D an du ljch thông minh tinh Tuyên 
Quang giai don 20 19-2022, tm nhIn dn 2025; duy tn và nâng cao 
chAt hrçng "Cng du ljch thông minh tinh Tuyen Quang't. 

Phông QuAn l' Du ljch 
Phông VHTT các huyn, thAnh 

phi; cAc ca quan dan vj lien quan 
2021-2025 



2 
T chCrc clang cai t chirc và tham gia các chucing trInh xiiic tin Mu 
du ljch, các sr kin du ljch cp khu vrc, qu6c gia va quc t 

3 

Phông Quan 1 Du ljch 
PhOng Quân 1 Van hóa, Phông 

VHTT các huyn, thành ph6; các 
ca quan, dan vj lien quan 

2022-2030 

Tchic vâ tham gia các sir kin vAn baa, th thao cp tinh, khu virc, 
quôc gia vã quc tê thüc dAy phát trin du ljch. 

Phông Quan 1 VAn boa, 
Quán 1 Th diic Th thao 

Phông Quán I' Di san, Trung tam 
Van hóa trin lAm tinh, Trung tam 

Hun 1uyn và thi Mu TDTT, 
PhOng VHTT các huyn, thành 

ph; các ca quan, dan vj lien quan 

2022- 2030 

4 
T chrc tuyén truyn, quãng bá v du ljch Tuyên Quang ti các hi 

nghj, hi thào hôi cha, trin lAm du ljch trong nixâc và quc t; trên các 
phuang tin thông tin dai  chüng cüa dja phucmg, khu virc. 

Phông Quan 1' Du ljch Phông VHTT các huyn, thành 
phd; các ca quan, dan vj lien quan Thu?mg xuven 

T chirc cuc thi chuyên M "Anh du ljch Tuyên Quang" (djnh kS'  2 
nämI1n). Phông Quàn l' Du ljch 

Phông Quan l VAn hóa, PhOng 
VHTT các huyn, thành ph; các 

Ca quan, dan vj lien quan 
2022-2030 

6 

T6 chirc, trin khai hot dng lien kt và hqp tác phát trin du ljch, kt 
n& các tua, tuyn du ljch trong vüng Vit Bc, két ni du ljch vôi các 
tinh Tây Bc, Chuung trInh k& ni hçip tác du ljch bn tinh: Tuyên 
Quang, Ha Ni. Vinh Phüc, Thai Nguyen; kt nôi du 1ch vOi thành ph 
H ChI Minh,.. d da dng hOa và phát trin thj trtrng ngun khách 
cling nhi.r thu hut Mu tix vào du Ijch. 

Phông Quan I Du ljch 

Phông Quãn 1 VAn hóa, Quãn I 
Th dc th thao; Phông VHTT 

các huyn, thành ph; cac ca 
quan, dan vj lien quan 

2021 - 2030 

IV Cong tác quãn I nhâ nw&c và phát trin nguon nhan lt.rc du llch 

ljch 

Nãng cao chAt krang cong tác tharn irnru quãn l nhà nixàc, kjp th&i cii 
th hóa cac chü triiang, chInh sách cüa Dâng, pháp lut cüa nhà nuâc 
v phát trin du ljch, trin khai dng b phü hcip vài diu kin th%rc te 
cüa tlrng dja phirang. Tip tiic huâng Mn và to chirc cO hiu qua Lust 
du flch vâ các vAn bàn cüa Chinh phñ, Bô VAn hóa, Th thao và Du 

v thirc hin Lut du Ijch trên dja bàn tinh. 

Phông Quán l Du 1ch Pliông VHTT các huyn, thành 
ph& Thanh tra So 

Thtx&ng xuyên 



2 
Kbão sat, dánh giá tài nguyen du Ijch; xây drng dü 1iu quãn 1 v du 
lich 

4 

PhOng Quãn 1 Du ljch 
PhOng VHTT các huyn, thành 

pb6; các ca quan, dan vi lien quan 
Thisang xuyên 

3 Xây drng phn rnrn quân 1 di san van hóa PhOng Quán 1 Di san Bâo tang tinh; Phông VHTT các 
huyn, thành ph6 

202 1-2022 

4 
Tang cuông cong tác bàn tn và phát huy bàn ttn, phat huy các giá tr 
di tIch lich scr, di san van hóa vâ danh thing; bàn sc van hóa dan tOe 
d khai thác phát trin du ljch 

PhOng Quãn 1 Di san. 
Quân 1" Van hóa 

Bo tang tinh; Phông VHTT các 
huyn, thành pM 202 1-2030 

5 
Xây dirng chInh sách h trçr phát trin du ljch trên dja bàn tinh Tuyên 
Quang; buy dng ngun qu va nâng cao hiu qua Qu H trg phát 
trin du lich cüa tinh. 

Phàng Quan 1 Du ljch 
Phàng VHTT các huyn, thành 

ph6; các ccr quan, dan vj lien quan 
2021 

6 

T c1irc cac lOp Mi di.rOng nghip vi cho dOi  ngü can bO quán 1, lao 
dng truc tip các ca sO kinh doanh du ljch: LOp Mi disOng du 1ch 
cong dng, htrOng dn viên du ljch, k näng quãn 1 nhà hang khách 
san. nghiep vu l tan, bung, bàn, bar, nu an; hçc tp mô hmnh du ljch 
tiêu biu trong nuOc 

PhOng Quãn 1' Du ljch 
Phông VHTT các huyn, thành 

phô; các ca quan, dan vj lien quan 
2021 - 2030 

7 D xut thành Ip Hip hOi Du ljch tinh Tuyên Quang Phàng Quãn 1' Du 1ch 
PhOng T chirc - Can b; PhOng 
VHTT các huyn, thành pM; các 

ca quan, dan vj lien quan 
2023 

T chrc ton vinh các doanh nhân, doanh nghiêp du ljch tiêu biu kinh 
doanh du lich trén dia bàn man ti PhOng Quân 1 Du ljch 

Phàng VHTT các huyn, thành 
pM; các cci quan, dan vj lien quan 

2022 

9 
T chüt cac hôi thi tay ngh du ljch: HOi  thi L tan, bung, htrOng dn 
vién, nâu an Phàng Quân l Du 1ch 

PhOng VT-ITT các huyn, thânh 
pM; các ca quan, dan vj lien quan 

2022 - 2030 

10 

TAng ct.rOng cong tác thanh tra, kim tra, giãm sat hoat dng kinh 
doanh du ljch, cOng tác quy hoach, báo ye tài nguyen du ljch, môi 
truOng, v sinh an toân thçrc phm và an ninh trt ti:r; dam bão rnôi 
trixOng lành mnh thu hUt nhà du tu và khách du ljch dn Tuyên 
Quang 

Thanh tra SO 
Phông Quân 1 Du ljch, Phông 

VHTT các huyn, thành ph& các 
ca quan, dan vj lien quan 

Thuà'iig xuyn 
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