
UBND TỈNH CAO BẰNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Cao Bằng, ngày  28  tháng 11 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức chương trình khảo sát du lịch tại tỉnh Hà Giang năm 2022 
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban Quy định về Chính sách hỗ trợ phát triển 

Du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; Kế hoạch số 

11-KH/BCĐ ngày 29/3/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá 

về thực hiện nội dung đột phá phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững giai 

đoạn 2020 - 2025; 

Căn cứ Chương trình Hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh vùng Việt Bắc 

gồm Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 

2875/VP-VX ngày 10 tháng 11 năm 2022 về việc ý kiến đối với đề nghị ban hành 

Kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát du lịch tại tỉnh Hà Giang năm 2022.  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Cao Bằng xây dựng Kế 

hoạch Tổ chức chương trình khảo sát du lịch tại tỉnh Hà Giang năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

  - Triển khai cụ thể hoá các nội dung thỏa thuận về chương trình liên kết 

phát triển du lịch giữa 6 tỉnh Việt Bắc trong năm 2022, đảm bảo thực hiện các 

nội dung hoạt động hợp tác, liên kết vùng thiết thực, hiệu quả. 

- Học tập kinh nghiệm xây dựng, tổ chức các mô hình du lịch cộng đồng, 

du lịch sinh thái; liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương. 

- Xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch địa phương, góp phần 

thúc đẩy tiến độ phục hồi của du lịch tỉnh Cao Bằng.  

 2. Yêu cầu  

  Tổ chức an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh COVID - 19 theo quy định. 

  II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Nội dung 

 Khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tiêu biểu, 

thành công của tỉnh Hà Giang. 

 2. Thành phần (45 người, bao gồm lái xe) 
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 2.1. Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (01 người) 

 2.2. Mời đại diện Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh (02 người) 

 2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (07 người) 

 - Lãnh đạo Sở VHTTDL: 01 người. 

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: 06 người. 

 + Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch: 03 người. 

 + Văn phòng sở: 01 người. 

 + Đại diện Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du 

lịch: 02 người. 

 2.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (20 người) 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: 01 người/huyện, thành 

phố.  

 - Đại diện Lãnh đạo phòng VHTT các huyện, thành phố: 01 người/huyện, 

thành phố. 

 2.4. Các đơn vị, tổ chức liên quan (13 người) 

 - Đại diện Hiệp hội Du lịch Cao Bằng: 01 người. 

 - Doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh: 03 người. 

 - Đại diện các điểm đang khai thác và có tiềm năng về du lịch cộng đồng: 
((1) Làng rèn Pác Rằng, (2) Bản Giuồng, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa; (3) Xóm 

Nặm Ngùa, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng; (4) Dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã 

Kim Cúc, huyện Bảo Lạc; (5) Làng đá Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh; 

(6) Dân tộc Dao Tiền, xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình; (7) Dân 

tộc Lô Lô, xóm Cà Đổng, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm; (8) làng Trạng Nguyên, xã 

Đồng Loan, huyện Hạ Lang; (9) làng Tục Ngã, xã Đức Xuân, huyện Thạch An): 01 

người/điểm. 

 * Ngoài các điểm đề xuất trên, UBND các huyện, thành phố có thể điều 

chỉnh, bổ sung thành phần cho phù hợp với điều kiện thực tế.  

 3. Thời gian, lịch trình: từ ngày 03/12 -  05/12/2022 (03 ngày, 02 đêm)  

3.1. Ngày thứ nhất (03/12/2022): Cao Bằng - Mèo Vạc, Hà Giang 

  - Từ 7h00: các thành phần tham gia chuyến khảo sát tập trung tại trụ sở 

UBND tỉnh xuất phát đi Hà Giang theo cung đường TL 203 - ĐT 204 - QL 

34 (thành phố Cao Bằng - Hòa An - Hà Quảng - Bảo Lạc - Bảo Lâm, tỉnh 

Cao Bằng đến huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang); dọc tuyến dừng chân khảo sát 

Đèo Khau Cốc Chà (xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc). 

  - 12h00: ăn trưa tại thị trấn Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

 - 13h10: tiếp tục xuất phát đi huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 
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  - 16h00: khảo sát làng Văn hóa Du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả 

Vi Hạ (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). 

  - 19h00: ăn tối, ngủ đêm và trải nghiệm văn hóa, văn nghệ thôn bản tại 

làng Văn hóa Du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ (xã Pả Vi, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). 

  3.2. Ngày thứ hai (04/12/2022): Mèo Vạc - Đồng Văn - Quản Bạ - thành phố 

Hà Giang 

  - 7h00: ăn sáng tại làng Văn hóa Du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn 

Pả Vi Hạ (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). 

 - 7h30: xuất phát đi huyện Đồng Văn, dọc tuyến dừng chân tham quan 

danh lam thắng cảnh đèo Mã Pì Lèng, Phố cổ Đồng Văn, khảo sát Làng Văn hóa 

Du lịch cộng đồng dân tộc Lô Lô, thôn Lô lô Chải (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang). Sau đó di chuyển về xã Xà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). 

 - 11h30: ăn trưa tại nhà hàng Hoa Đá, xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn. 

 - 13h15: xuất phát di chuyển đến huyện Quản Bạ.    

 - 15h30: khảo sát làng Văn hóa du lịch dân tộc Dao, thôn Nặm Đăm, xã 

Quản Bạ, huyện Quản Bạ. 

- 17h30: về thành phố Hà Giang, ăn tối nghỉ đêm tại thành phố Hà Giang. 

3.3. Ngày thứ ba (05/12/2022): Thành phố Hà Giang - Cao Bằng 

- 7h00: ăn sáng tại khách sạn. 

- 7h30: khảo sát làng Văn hóa du lịch dân tộc Tày, thôn Hạ Thành, xã 

Phương Độ, thành phố Hà Giang. 

- 10h00 – 11h30: Làm việc với Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang. 

- 11h30: ăn trưa tại TP Hà Giang. 

  - 13h30: xuất phát về Cao Bằng. 

  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Sử dụng nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước đã giao cho Sở 

VHTTDL và nguồn xã hội hóa. 

- Các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia chủ động cân đối bố trí kinh 

phí từ nguồn kinh phí được giao trong năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo Kế hoạch.  

- Đối với các điểm đang khai thác và có tiềm năng về du lịch cộng đồng 

có thành viên tham gia: đề nghị UBND các huyện, thành phố chi trả. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

  - Xây dựng Kế hoạch, Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức chương 

trình khảo sát du lịch tại tỉnh Hà Giang năm 2022.  
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- Phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang xây dựng chương trình làm 

việc và lựa chọn các điểm du lịch để khảo sát tại Hà Giang; hỗ trợ kết nối Ban 

quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang đảm bảo hiệu quả theo 

Kế hoạch.  

  - Tổng hợp danh sách Đoàn đi; thực hiện công tác hậu cần và bố trí 

phương tiện phục vụ Đoàn. 

  2. Đề nghị Sở Tài chính  

  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định dự toán kinh phí 

thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, bố trí kinh 

phí từ nguồn kinh phí được giao trong năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo Kế hoạch được phê duyệt.  

 3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 Cử nhân sự tham gia đúng thành phần, thời gian. Lựa chọn đại diện tham gia 

đoàn khảo sát theo Kế hoạch. 

 * Lưu ý: thành phần tham gia đoàn khảo sát của huyện Nguyên Bình, Bảo 

Lạc, Bảo Lâm sáp nhập với đoàn công tác khi đoàn đến địa bàn huyện. 

 4. Hiệp hội Du lịch tỉnh Cao Bằng; các doanh nghiệp lữ hành trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

 Cử đại diện tham gia đúng thời gian, thành phần. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát du lịch tại tỉnh Hà Giang 

năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng. 

 * Ghi chú: các đơn vị tham gia Đoàn khảo sát du lịch gửi danh sách về Sở 

VHTTDL trước 9h00 ngày 01/12/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Thông 

tin bao gồm: Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, email. Đầu mối 

liên hệ: Đ/c Dương Thị Loan, chuyên viên phòng Quản lý Du lịch, Sở 

VHTTDL Cao Bằng; Điện thoại: 0988 780 111./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c);   
- Sở VHTTDL Hà Giang (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh Cao Bằng; 

- Doanh nghiệp du lịch; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, QLDL. 
  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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