UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 91 /KH- SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 08tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Hội thảo phối hợp triển khai hoạt động du lịch bền vững
tại các điểm di sản, đối tác Công viên địa chất Non nước Cao Bằng
trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Căn cứ Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ban chỉ
đạo thực hiện các nội dung đột phá về thực hiện nội dung đột phá về phát triển
Du lịch - Dịch vụ bền vững giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 1090/KH-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng về Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất
(CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 503/KH-UBND ngày 08/3/2022 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng về xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non
nước Cao Bằng năm 2022;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức “Hội thảo
phối hợp triển khai hoạt động du lịch bền vững tại các điểm di sản, đối tác
CVĐC Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh”, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong phát
triển kinh tế của tỉnh Cao Bằng, đồng thời đạt mục tiêu và các tiêu chí của danh
hiệu CVĐC toàn cầu thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững trong
Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc tầm nhìn 2030.
Thống nhất, góp ý, bổ sung và hoàn thiện các hoạt động sẽ triển khai tại
các điểm di sản, đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng
Khánh thông qua các nhiệm vụ cụ thể về: quản lý điểm đến có sự tham gia; Bảo
tồn văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ,
du lịch; Nông nghiệp thân thiện với môi trường và gắn với du lịch, đảm bảo
cảnh quan, môi trường… từ đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch
bền vững và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.
2. Yêu cầu
- Nội dung Hội thảo đảm bảo chất lượng và đạt được mục đích đề ra; các
Thành viên tham dự Hội thảo tích cực, góp ý, bổ sung và hoàn thiện về nội dung
định hướng các hoạt động phối hợp vì mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
- Hội thảo được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
Đồng thời đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID -19 trong tình
hình mới.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thời gian: (Buổi sáng) Ngày 13 tháng 7 năm 2022
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2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Cao
Bằng (Giao tế). Địa chỉ: Phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, Thành phố Cao
Bằng.
3. Thành phần: Dự kiến 80 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: 02
đại biểu;
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên trực thuộc UBND huyện Trùng Khánh
(Đại diện lãnh đạo UBND huyện: 01 đại biểu; đại diện phòng Văn hoá, Thông
tin huyện Trùng Khánh (02 đại biểu); Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn (01 đại biểu); Phòng Tài nguyên và Môi trường (01 đại biểu); Đảng uỷ,
UBND xã Đàm Thuỷ (03 đại biểu); Đại diện cộng đồng xóm Bản Gun, xã Đàm
Thuỷ (03 đại biểu);
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên UBND huyện Nguyên Bình: 02 đại
biểu;
- Đại diện Sở Tài nguyên và môi trường: 02 đại biểu;
- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Bằng: 02 đại
biểu; Đại diện Trung tâm khuyến nông và giống nông lâm nghiệp: 02 đại biểu;
- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ: 02 đại biểu; Trung tâm ứng dụng
Khoa học và Công nghệ: 02 đại biểu;
- Đại diện Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng: 02 đại biểu;
- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (01);
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng (02 đại biểu);
- Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Cao Bằng: 02 đại biểu;
- Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng: 02 đại biểu;
- Đại diện các dự án Hỗ trợ kinh doanh Cho Nông hộ (CCSP) Cao Bằng:
02 đại biểu;
- Đại diện Văn phòng Dự án ChildFund tại Cao Bằng: 02 đại biểu;
- Đại diện Văn phòng Dự án bảo tồn Vượn Cao Vit tại huyện Trùng
Khánh: 02 đại biểu;
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:
Phòng Quản lý du lịch: 02 người; Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: 01 người
Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch: 03 người; Bảo tàng tỉnh: 01 người;
Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: 06 đại biểu;
- Đại biểu đối tác CVĐC (10 đại biểu);
- Đại diện đơn vị truyền thông: Báo Cao Bằng; Đài Phát thanh – Truyền
hình (04 người).
III. NỘI DUNG HỘI THẢO
1. Trình bày Kế hoạch khung thực hiện hoạt động phát triển du lịch bền
vững trong vùng CVĐC và hoạt động phối hợp với UBND Trùng Khánh trong
triển khai các hoạt động du lịch bền vững trên địa bàn huyện.
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2. Trình bày thực trạng về hoạt động phát triển du lịch tại Làng du lịch
cộng đồng Khuổi Ky và Kế hoạch xây dựng và phát triển du lịch tại làng Khuổi
Ky theo hướng công bằng, bền vững và có sự tham gia.
3. Trao đổi thảo luận, góp ý về kế hoạch hoạt động phát triển du lịch bền
vững tại Làng đá Khuổi Ky, xã Đàm Thuỷ tập trung vào các nội dung: Quản lý
điểm đến có sự tham gia; Triển khai các hoạt động cải tạo cảnh quan, Vệ sinh
môi trường; Bảo tồn văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch; Nâng cao
chất lượng dịch vụ ăn uống và Đa dạng hoá sản phẩm du lịch; Nông nghiệp thân
thiện với môi trường và gắn với du lịch, công bằng về sinh kế...
4. Ký kết Kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện Triển khai các hoạt động
phát triển du lịch bền vững, và có sự tham gắn với CVĐC toàn cầu UNESCO tại
các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
5. Ký kết biên bản thoả thuận hợp tác giữa các đối tác CVĐC.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Sử dụng nguồn ngân sách do UBND tỉnh cấp cho Ban Quản lý CVĐC
Non nước Cao Bằng năm 2022, thực hiện theo chế độ hiện hành;
2. Đại biểu hưởng lương thực hiện theo chế độ hiện hành;
3. Đại biểu không hưởng lương: Ban quản lý CVĐC hỗ trợ kinh phí đi lại
cho đại biểu.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Chỉ đạo Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng phối hợp chặt chẽ với
UBND huyện Trùng Khánh và các phòng, ban đơn vị liên quan xây dựng và
triển khai Kế hoạch Hội thảo.
1.1 Ban Quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng
- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch Hội thảo phối hợp triển khai hoạt
động du lịch bền vững tại các điểm di sản, đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng
trên địa bàn huyện Trùng Khánh;
- Chuẩn bị nội dung chương trình, tài liệu Hội thảo.
- Tham mưu giấy mời đại biểu;
- Chuẩn bị công tác hậu cần: Hội trường, máy tính, máy chiếu, lễ ký kết..;
công tác đón tiếp đại biểu.
1.2 Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch
- Phối hợp đưa tin, tuyên truyền sự kiện Hội thảo;
- Phối hợp cung cấp và trưng bày ấn phẩm tài liệu tuyên truyền quảng bá
du lịch;
- Cử cán bộ hỗ trợ trưng bày ấn phẩm và hỗ trợ đón tiếp đại biểu và lễ kỹ
kết tại Hội thảo (02 nữ cán bộ).
2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh
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- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã phối hợp chặt
chẽ với BQL CVĐC Non nước Cao Bằng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
thực hiện Kế hoạch Hội thảo.
- Chỉ đạo UBND xã Đàm Thuỷ chuẩn bị nội dung báo cáo thực trạng về
hoạt động phát triển du lịch tại Làng du lịch cộng đồng Khuổi Ky.
3. Đề nghị Đại biểu tham dự Hội thảo
Chuẩn bị các ý kiến thảo luận tham gia phối hợp triển khai hoạt động du
lịch bền vững tại các điểm di sản, đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng trên địa
bàn huyện Trùng Khánh theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị.
4. Đề nghị Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng
Đến dự và đưa tin và tuyên truyền về Hội thảo
Trên đây là Kế hoạch Hội thảo phối hợp triển khai hoạt động du lịch bền
vững tại các điểm di sản, đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện
Trùng Khánh của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đề nghị các quý cơ quan,
đơn vị, phòng ban và các cá nhân tham gia phối hợp hiệu quả để buối Hội thảo
được thành công ./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở:TNMT;NN&PTNN; KHCN;
- Tỉnh đoàn Thanh niên;
- UBND huyện Trùng Khánh; Nguyên Bình;
- Báo CB; Đài PTTHCB;
- Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh Cao Bằng;
- Hội bảo vệ TN&MT;
- Vp điều phối NTM;
- Dự án CCSP; Vp Dự án ChildFund; VP Dự án
bảo tồn Vượn Cao Vit tại huyện Trùng Khánh;
- Lãnh đạo Sở (để b/c);
- Các phòng đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu VT;BQL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng

Trương Thế Vinh

