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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác 

tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1864/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên 

du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) giai đoạn 2022 - 2025. 

Căn cứ Công văn số 1874/VPTT-SNgV, ngày 25/11/2022 của Văn phòng 

Thường trực – Uỷ ban điều phối cấp tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Hiệp định thác Bản Giốc năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách tại Kế hoạch số 1864/KH-UBND ngày 

19/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền Kế hoạch số 1864/KH-UBND ngày 19/7/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác, bảo vệ và 

khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) giai đoạn 2022 - 2025 đến 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành. 

Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan trong triển khai 

tổ chức thực hiện Hiệp định tại các Hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng... do ngành tổ chức 

2. Công tác xúc tiến quảng bá 

- Trong năm Sở VHTTDL đã phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động 

xúc tiến, quảng bá tại các tỉnh, thành trong nước: Các hoạt động trong khuôn 

khổ Chương trình du lịch" Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII - Hà 

Giang năm 2022; Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 

2022; Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2022; Tuần Du lịch - Di 

sản Văn hóa Ba Bể năm 2022; Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch trong khuôn khổ 

Lễ đón nhận Bằng ghi danh" Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt 

Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội 

Thành Tuyên năm 2022. 

Tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá ngoài nước: Hội đàm giữa 

CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và CVĐC toàn cầu Lạc nghiệp, 

Phượng Sơn, Trung Quốc; Hội nghị quốc tế lần thứ 7 của Mạng lưới CVĐC 

toàn cầu khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Satun, Thái Lan, đồng thời bảo 

vệ thành công Hồ sơ vận động tranh cử đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về 
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Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO lần thứ 8 của Khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương năm 2024 tại tỉnh Cao Bằng. 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện khảo sát, phát triển sản phẩm 

du lịch tại Cao Bằng: Hội Du lịch cộng đồng và các chuyên gia, cơ quan báo chí 

truyền thông khảo sát tại các điểm có tiềm năng trên địa bàn huyện Nguyên 

Bình và Trùng Khánh; Đoàn khảo sát sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc 

trong khuôn khổ Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần 

thứ XIII năm 2022; Đoàn khảo sát Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Chiến 

khu Việt Bắc. 

3. Công tác tổ chức tuyến tham quan thử nghiệm cho du khách qua lại 

khu cảnh quan 

Sở VHTTDL đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện 

tuyến tham quan thử nghiệm cho du khách qua lại khu cảnh quan, cụ thể: tại 

cuộc Hội đàm lần thứ ba giữa Văn phòng thường trực của Uỷ ban điều phối tỉnh 

Cao Bằng, Việt Nam và Tổ công tác liên ngành của Ủy ban điều phối Khu tự trị 

dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã thống nhất các điểm tham quan khu 

cảnh quan phía Việt Nam và phía Trung Quốc, trong đó, du khách từ phía Trung 

Quốc qua Khu cảnh quan phía Việt Nam phải đi đến các điểm tham quan theo 

tuyến cố định (Tuyến số 01) gồm: Trạm kiểm tra trên lối qua lại Khu cảnh quan 

- khu vực chân thác, khách sạn Sài Gòn Bản Giốc - Chùa Phật Tích Trúc Lâm 

Bản Giốc - khu dịch vụ, ẩm thực và quay trở về trạm kiểm tra thẻ và xuất cảnh 

về Khu cảnh quan phía Trung Quốc. 

4. Công tác phối hợp tổ chức Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2022 

Lễ hội du lịch thác Bản Giốc là một trong những Lễ hội lớn của tỉnh. Hai 

năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên Lễ hội không tổ chức được. 

Bước sang năm 2022, khi dịch Covid - 19 cơ bản được khống chế và thực hiện 

mở cửa hoạt động du lịch, UBND tỉnh đã cho chủ trương tổ chức Lễ hội thác 

Bản Giốc. Nhằm tổ chức Lễ hội với nội dung, hình thức thiết thực, hấp dẫn, có 

trọng tâm, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được tổ 

chức trang nghiêm về phần lễ, đa dạng và phong phú về phần hội, đảm bảo yếu 

tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, 

phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong hoạt động văn 

hóa đối ngoại và đảm bảo chất lượng, hiệu quả; giữ gìn cảnh quan môi trường 

khu du lịch. 

Sở VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Trùng Khánh trong 

việc tổ chức Lễ hội thác Bản Giốc, cụ thể:  

- Góp ý, đề xuất các nội dung trong Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch thác Bản 

Giốc, huyện Trùng Khánh năm 2022 do UBND huyện Trùng Khánh ban hành; 

- Tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Trùng Khánh về việc chuẩn bị 

các nội dung tổ chức Lễ hội như: các điều kiện sân bãi, nội dung, chương trình, 
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công tác tuyên truyền,  quảng bá, chương trình Nghệ thuật…và phát hành cuốn 

sách ảnh “Trùng Khánh điểm hẹn” giới thiệu đến đại biểu và du khách tham gia 

Lễ hội; 

- Chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật, Trung tâm Văn hoá và Thông tin Du lịch, Bảo 

tàng tỉnh, Ban quản lý các di tích quốc gia đặc biệt, Ban quản lý CVĐC Non 

nước Cao Bằng tham gia các nội dung tại Lễ hội; 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền Lễ hội. 

 5. Thiết kế mẫu vé, thẻ du lịch dành cho du khách tham quan Khu 

cảnh quan 

Chủ trì hoàn thiện thiết kế mẫu vé, thẻ du lịch dành cho du khách tham 

quan lại Khu cảnh quan theo yêu cầu và chuyển maket thiết kế cho Ban quản lý 

Khu du lịch thác Bản Giốc (Thể hiện giá dịch vụ, nội quy, điểm được tham quan 

đối với du khách từ phía Trung Quốc qua khu cảnh quan phía Việt Nam - sơ đồ 

tuyến số 01. Mẫu vé thu phí, lệ phí thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Thẻ 

du lịch thể hiện bằng 03 ngôn ngữ Việt, Trung, Anh). 

6. Các nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ có liên quan: 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng 

Dự thảo Đề án "Cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu du lịch thác Bản Giốc".  

- Góp ý Dự thảo phương án Tổ chức Lễ Công bố lối mở và vận hành thí 

điểm cho du khách đi lại Khu cảnh quan và các văn bản liên quan... 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Là Khu du lịch có thác nước nằm trên đường biên giới, vừa là cơ hội 

nhưng cũng thách thức, nhất là trong công tác quản lý, hợp tác và khai thác tài 

nguyên. Đặc biệt chưa có cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển Khu du lịch 

thác Bản Giốc. 

2. Nguồn kinh phí dành cho công tác xúc tiến, quảng bá Khu du lịch thác 

Bản Giốc chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy, đến nay sản phẩm du lịch, hình 

ảnh và thương hiệu điểm đến chưa xứng với tiềm năng. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai Kế hoạch 1864/KH-UBND 

ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động toàn ngành gắn với nhiệm vụ chuyên môn.  

2. Tiếp tục phối hợp hoàn thiện các nhiệm vụ liên quan để sớm triển khai 

chương trình hợp tác thí điểm đón khách du lịch theo ký kết. 

3. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá xây dựng hình ảnh và thương hiệu 

điểm đến trong và ngoài nước. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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- Đề nghị tỉnh đề nghị Chính phủ ban hành Đề án cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc, là cơ sở để thu hút đầu tư du lịch và 

sớm đưa Khu du lịch đạt tiêu chí về Khu du lịch quốc gia. 

- Đề nghị tỉnh đề nghị phía bạn Trung Quốc nghiên cứu sớm triển khai 

chương trình thí điểm đón khách du lịch vào Khu cảnh quan. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiệncác nhiệm vụ của Sở VHTTDL tại Kế 

hoạch số 1864/KH-UBND ngày 19/7/20122 của UBND tỉnh Cao Bằng. Sở 

VHTTDL chuyển Văn phòng Thường trực - Uỷ ban điều phối cấp tỉnh tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Trương Thế Vinh 
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