
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:       /BC-SVHTTDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Cao Bằng,  ngày 22 tháng  8   năm  2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14  

của Quốc hội  khóa XIV  

 

Thực hiện Công văn số 2083/UBND-TH ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV như sau: 

 1. Tình hình triển khai thực hiện 

- Công tác chỉ đạo, điều hành:  

Chỉ đạo kịp thời thông tin các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy 

hoạch tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Triển khai kịp thời hiệu 

quả công tác học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, trong đó có Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về 

tiếp tục thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ 

khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.  Phối hợp cung cấp thông 

tin số liệu phục vụ dự án Lập quy hoạch tỉnh Cao  Bằng thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Phối hợp cung cấp thông tin cho Bộ VHTTDL xây dựng Quy 

hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

 Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê 

duyệt tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 20/11/2012, Sở VHTTDL đã tham 

mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch du lịch) tại văn 

bản số 25/KH-SVHTTDL ngày 15/4/2013. Nội dung Quy hoạch du lịch đã được 

thông tin rộng rãi đến các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn tỉnh qua nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức Hội nghị, 

tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, lồng ghép tại các lớp đào tạo, tập huấn, 

tuyên truyền,… 

- Các biện pháp, giải pháp đã thực hiện: 

Để triển khai có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngành du lịch Cao Bằng đã nhận 

được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm nâng 

cao hiệu lực quản lý nhà nước, thường xuyên giám sát, kiểm tra các hoạt động trong 

lĩnh vực du lịch góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sự phát triển du lịch bền vững. 

trong thời gian qua, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành các văn bản nhằm triển khai 
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thực hiện Quy hoạch du lịch như: Chương trình số 12-CTr/TU ngày 29 tháng 4 năm 

2011 về Phát triển du lịch giai đoạn 2011- 2015; Chương trình số 10- CTr/TU ngày 

29 tháng 4 năm 2016 về Phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số 11-

KH/BCĐ thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025. 

Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển du lịch ban hành Kế hoạch số 

973/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 về thực hiện Chương trình phát triển du 

lịch giai đoạn 2011- 2015; Kế hoạch số 2295/KH-BCĐ ngày 19 tháng 8 năm 2016 

về thực chiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020; các Kế hoạch 

chi tiết của Bab chỉ đạo tỉnh theo từng năm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nội dung đã ban hành trong Quy hoạch du lịch. 

Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

theo nội dung Chương trình và Kế hoạch đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình Phát triển du lịch của ngành, địa phương. Một số ngành, đơn 

vị đã cụ thể hóa nội dung Kế hoạch triển khai theo lộ trình từng năm. Định kỳ thực 

hiện chế độ báo cáo gửi Ban chỉ đạo tỉnh.  

Ban chỉ đạo họp hằng năm đánh giá kết quả chương trình và triển khai kế 

hoạch năm sau; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ và đánh giá kết quả 

cả giai đoạn.  

- Kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

a. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của quy hoạch: 

- Chỉ tiêu về khách du lịch 

+ Khách du lịch quốc tế: năm 2020, tỉnh Cao Bằng đón trên 12 nghìn lượt, chỉ 

đạt 20% so với phương án tăng trưởng thấp nhất trong Quy hoạch. 

+ Khách du lịch nội địa: năm 2020, tỉnh Cao Bằng đón trên 600 nghìn lượt 

khách, tăng 11% so với phương án tăng trưởng thấp nhất trong Quy hoạch. 

Tuy nhiên, đây là kết quả do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn ra vào đầu 

năm 2020 khiến cho lượng khách du lịch đến Cao Bằng sụt giảm mạnh, tất cả các 

hoạt động về du lịch đều bị đóng băng do cả nước thực hiện giãn cách xã hội để 

phòng chống dịch bệnh. Có thể  so sánh kết quả năm 2019 cho thấy mức tăng trưởng 

các chỉ tiêu về du lịch đã rất khả quan so với dự báo trong Quy hoạch du lịch, cụ thể: 

Khách du lịch quốc tế năm 2019 đạt trên 185 nghìn lượt, tăng 85% so với phương án 

tăng trưởng cao nhất trong Quy hoạch; Khách du lịch nội địa đạt trên 1,36 triệu lượt, 

tăng 94% so với phương án tăng trưởng cao nhất trong Quy hoạch. 

- Tổng thu từ khách du lịch: Năm 2020, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 78 

tỷ đồng, đạt 10% so với phương án thấp nhất trong quy hoạch. Năm 2019, tổng thu 

du lịch toàn tỉnh Cao Bằng đạt trên 480 triệu đồng, tuy nhiên cũng chỉ đạt 64% so 

với phương án tăng trưởng thấp nhất trong Quy hoạch. Năm 2022, ước tổng lượt 

khách du lịch đến Cao Bằng đạt 1 triệu lượt khách, trong đó: khách du lịch quốc tế 

đạt 20 nghìn lượt, khách du lịch nội địa đạt 980 nghìn lượt. Tổng thu du lịch đạt 400 

tỷ đồng. 

b. Tình hình triển khai các định hướng phát triển của ngành: 
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- Về Phát triển thị trường khách: Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh tỷ lệ 

khách du lịch nước ngoài hàng năm chiếm từ 10 – 15% trong tổng lượt khách đến 

Cao Bằng. Trong số đó, phần lớn là khách đến từ Đài Loan, Trung Quốc, còn lại từ 

các nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản,... 

- Về Phát triển sản phẩm du lịch: Các sản phẩm du lịch chủ yếu trên địa bàn 

tỉnh gồm: Du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng; du lịch tâm linh; du lịch khám phá 

hang động; du lịch di tích lịch sử; du lịch ngắm cảnh; du lịch các tuyến trong vùng 

công viên địa chất,.. được du khách trong nước và quốc tế đánh giá cao về giá trị văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, sinh thái, địa chất địa mạo,.. Tập trung chủ yếu tại các 

huyện có tiềm năng lớn về du lịch như Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hà Quảng, 

Thạch An, Bảo Lạc,.. 

c. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của ngành: 

- Xác định mạng lưới giao thông là huyết mạch của phát triển du lịch, do đó 

việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông được ưu tiên đưa lên hàng đầu. Trong 

những năm qua, hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch trọng yếu của tỉnh đã được 

đầu tư, nâng cấp, tạo cơ hội thuận lợi cho ngành du lịch Cao Bằng có những bước 

đột phá quan trọng trong thu hút khách du lịch.  

- Bên cạnh đó, các khu nghỉ dưỡng, các khách sạn cao cấp cũng đang dần 

hình thành, đây là những sản phẩm ấn tượng để du khách lưu lại Cao Bằng lâu hơn 

với những trải nghiệm độc đáo hơn. 

d. Tình hình thực hiện định hướng tổ chức không gian, lãnh thổ phát triển 

ngành: 

- Phát triển du lịch theo cụm: 

Tập trung triển khai thực hiện phát triển du lịch Cao Bằng trong Quy hoạch 

tổng thể theo từng cụm du lịch được thực hiện tốt, tập trung triển khai chủ yếu vào 

từng cụm nổi bật, đặc sắc như: Cụm du lịch phía Đông (Bản Giốc, Ngườm Ngao và 

phụ cận); Cụm du lịch phía Tây (Phja Đén, Phja Oắc và phụ cận); Cụm du lịch phía 

Đông Nam (Khu di tích huyện Thạch An và phụ cận); Cụm du lịch phía Tây Bắc 

(huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm) 

Phát triển du lịch mang ý nghĩ đặc sắc theo từng cụm, chú trọng khai thác các 

sản phẩm du lịch tiêu biểu như: du lịch tham quan di tích, thắng cảnh; du lịch sinh 

thái; du lịch tìm hiểu văn hóa bản địa; du lịch nghỉ dưỡng; nghiên cứu, giáo dục, về 

cội nguồn,... 

- Điểm du lịch: 

Tập trung phát triển du lịch theo từng điểm mang từng ý nghĩa khác nhau, 

phát triển và quảng bá xúc tiến mạnh các điểm mang ý nghĩ quốc gia, danh thắng 

quốc gia, các di tích quốc gia. Đồng thời xúc tiến mạnh mẽ các điểm du lịch tiềm 

năng mang ý nghĩa vùng và địa phương. 

đ. Tình hình thu hút các danh mục ưu tiên đầu tư: 

- Hệ thống vật chất cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh tăng đáng kể, năm 

2011 số cơ sở lưu trú là 78 cơ sở với 994 phòng thì hết năm 2020 là 275 cơ sở với 

trên 3.400 phòng. Trong đó số cơ sở lưu trú du lịch từ 1-3 sao chiếm 25% (trên 80 
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cơ sở), số phòng chiếm 53%  (trên 1.700 phòng) với chất lượng dịch vụ đảm bảo đáp 

ứng các nhu cầu lưu trú của khách hạng sang, nhất là khách kinh doanh, thương mại. 

- Hệ thống cơ sở dịch vụ hỗ trợ phục vụ du lịch cũng trên đà phát triển, nhiều 

nhà hàng, trung tâm hội nghị, vui chơi giải trí đang dần được quan tâm đầu tư, đáp 

ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu ăn uống, vui chơi giải trí, kéo dài thời gian lưu trú 

của khách du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Các loại hình, sản phẩm du lịch đang dần khẳng định được vị trí của mình 

trong mức độ hài lòng của khách du lịch. Bên cạnh phát triển các loại hình tham 

quan, nghiên cứu, khám phá hang động, sinh thái,.. thì việc bảo tồn và gìn giữ các 

loại hình sản phẩm du lịch mang ý nghĩ văn hóa dân tộc đang cần được ưu tiên như 

du lịch tham quan tìm hiểu bản làng, văn hóa, du lịch homestay,.. 

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng, hằng năm 

người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh được tổ chức các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo các kỹ năng phục vụ du lịch. Năm 2011 lực lượng 

lao động trong ngành du lịch chỉ 721 người (trong đó số người qua đào tạo về du 

lịch 8%) thì đến đến năm 2020 đã là trên 2.100 người (số người được đào tạo về du 

lịch chiếm 30%). Trình độ tay nghề và trình độ nhận thức của các lao động và người 

dân làm du lịch ngày càng được nâng lên rõ rệt, đặc biệt trong xu thế hội nhập toàn 

cầu thì vấn đề nâng cao nhận thức về du lịch bền vững đang là một vấn đề cấp thiết 

mà ngành du lịch Cao Bằng  đang chú trọng, đầu tư. 

e. Đánh giá chung 

Giai đoạn 2011 - 2020, ngành Du lịch được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan 

tâm, ban hành nhiều văn chỉ đạo, tạo điều kiện để đẩy mạnh phát triển du lịch như: 

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính 

phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ 

Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Luật Du 

lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2017;  

Cùng với xu thế chung của cả nước, Du lịch Cao Bằng, giai đoạn 2011 – 2020 

có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều dự án du lịch, khu 

du lịch dần định hình quy mô, chất lượng và phương thức kinh doanh hiện đại, hợp 

tác khai thác du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế.  

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai 

đoạn 2011- 2015; 2016 – 2020 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Trung ương, 

của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp giữa các sở, ban, 

ngành, đoàn thể và ban chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai thực hiện. 

Hoạt động quản lý nhà nước về du lịch cũng như kinh doanh dịch vụ du lịch 

đã có bước chuyển biến rõ rệt theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng. Nỗ lực phát 

huy nội lực, chủ động tham mưu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Sản phẩm du lịch dần được định hình và đầu tư nhiều sản phẩm du lịch mới, 

độc đáo, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Công tác đảm bảo môi trường du lịch được 

thường xuyên kiểm tra, giám sát. Nguồn nhân lực du lịch từng bước được bổ sung, 

hoàn thiện.  

http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/1/178/index.html
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Hoạt động xúc tiến, quảng bá đã đem lại hiệu quả đáng khích lệ; các chỉ tiêu 

du lịch đạt cao so với kế hoạch. Nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, 

cộng đồng về vai trò của kinh tế du lịch cũng như trách nhiệm với du lịch chuyển 

biến rõ rệt. 

2. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Công tác quản lý nhà nước về du lịch chưa theo kịp với tốc độ tăng trưởng 

cao; Công tác quản lý quy hoạch, công tác bảo tồn, bảo vệ các di sản văn hóa, cảnh 

quan du lịch có nhiều bất cập. 

- Việc triển khai các Chương trình phát triển du lịch ở một số địa phương 

trong tỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự 

vào cuộc, quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt nên hiệu quả một số hoạt động còn 

hạn chế.  Nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân địa phương về du lịch, nhất là 

tại các vùng phát triển khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chưa thực sự được nâng 

cao.  

- Nguồn lực đầu tư cho du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với nhu cầu. 

Phần lớn các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động với quy mô nhỏ, 

năng lực cạnh tranh, khả năng nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý còn hạn chế. Chưa 

thu hút được các nhà đầu tư chiến lược triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn 

trên địa bàn để tạo động lực cho phát triển du lịch nhanh và bền vững. 

- Một số đề án, dự án, đơn vị chủ trì chưa xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể 

do phụ thuộc vào thời gian ban hành Quy hoạch chung của các Bộ, ngành Trung 

ương; một số đề án, dự án chưa xác định rõ nguồn vốn đầu tư hoặc nằm trong 

chương trình hợp tác với nước ngoài, để tiến hành triển khai cần sự chỉ đạo, sự hỗ 

trợ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương. 

- Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch còn hạn chế, thiếu đồng bộ 

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập. Các sản phẩm gắn với hoạt động 

du lịch chưa phong phú, đa dạng và chưa có sự khác biệt. Hoạt động xúc tiến quảng 

bá, giới thiệu du lịch thiếu chiến lược lâu dài và hiệu quả.  

- Nguồn nhân lực du lịch còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực. Đội ngũ 

quản lý du lịch các cấp còn thiếu, đặc biệt ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, phần lớn 

chưa qua đào tạo nghiệp vụ nên tham mưu chuyên môn chưa sâu và hiệu quả, công 

tác phối hợp chưa thường xuyên. 

3. Trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, người đứng đầu 

- Thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các cấp, các 

ngành thực hiện chức năng nhiệm vụ đối với Quy hoạch theo sự phân công cảu 

UBND tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành thực hiện điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, 

các dự án đầu tư phát triển du lịch; xây dựng đề án xúc tiến quảng bá và phát triển 

nguồn nhân lực du lịch thời kỳ đến 2030. 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiến hành điều chỉnh định hướng 

phát triển du lịch trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương phù 

hợp với nội dung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đã được phê duyệt. 
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- Tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện bảo 

vệ môi trường cảnh quan, môi trường kinh doanh du lịch và văn minh đô thị. 

- Xây dựng đề án gìn giữ và phát huy đưa vào khai thác du lịch đối với các tài 

nguyên nhân văn (lễ hội, làng nghề gắn với làng văn hóa …). 

- Thực hiện lồng ghép mục tiêu bảo tồn tôn tạo và phát huy tác dụng các di 

tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh với việc khai thác phát triển du lịch. 

- Xây dựng chương trình hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong 

nước và hợp tác quốc tế về du lịch với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) phù hợp với 

định hướng của quy hoạch. 

4. Phương hướng, giải pháp, mục tiêu trong thời gian tới  

- Mục tiêu phát triển du lịch: Dự tính đến năm 2030: Cao Bằng đón được 4,45 

-5triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 700 nghìn lượt, khách nội địa đạt 

3,75 - 4 triệu lượt; tốc độ tăng trưởng bình quân tổng khách giai đoạn 2025 -2030 

đạt 6,8 -7%/năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9.000 -10.000 tỷ đồng, đóng góp 

của du lịch vào GRDP đạt khoảng 13 -14%. Nhu cầu buồng lưu trú khoảng 6.300 - 

6.500 (buồng), công suất buồng trung bình đạt 58%. Du lịch tạo việc làm cho 

khoảng 22.500 lao động, trong đó, lao động trực tiếp khoảng 7.500 người. 

 - Phương hướng phát triển các vùng/tuyến du lịch đặc thù, liên huyện trên 

địa bàn tỉnh: Định hướng phát triển hệ thống vùng/tuyến du lịch chính của Cao 

Bằng thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 như sau: 

Các tuyến du lịch chính: Thành phố Cao Bằng- Khu di tích Pác Bó; Thành 

phố Cao Bằng- Khu du lịch thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao; Thành phố Cao 

Bằng – Khu di tích rừng Trần Hưng Đạo; Thành phố Cao Bằng- Khu di tích Chiến 

thắng Biên giới 1950; Thành phố Cao Bằng – cửa khẩu Tà Lùng; Thành phố Cao 

Bằng - Cửa Khẩu Trà Lĩnh;  

Các tuyến du lịch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng. 

Các tuyến du lịch phụ trợ: Tuyến du lịch mạo hiểm thành phố Cao Bằng - Bảo 

Lạc: Thành phố Cao Bằng – các điểm du lịch cộng đồng (Bảo Lạc, Trùng Khánh, 

Nguyên Bình, Quảng Hòa); Thành phố Cao Bằng – Hạ Lang (Ngườm Khu, Động 

Dơi);  

- Định hướng tổ chức không gian phát triển du lịch, hệ thống khu, điểm du 

lịch trên địa bàn tỉnh: 

+ Phát triển du lịch theo cụm: Cụm du lịch Trung tâm, cụm du lịch phía Bắc, 

cụm du lịch phía Đông, cụm du lịch phía Tây, cụm du lịch Đông Nam, cụm du lịch 

Tây Bắc. 

+ Phát triển du lịch theo điểm: Có thể định hướng các điểm du lịch của Cao 

Bằng theo hai nhóm chủ yếu theo các tiêu chí: Nhóm điểm du lịch có ý nghĩa quốc 

gia; Nhóm điểm du lịch có ý nghĩa vùng và địa phương; 

- Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch:  
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Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú: Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Cao Bằng đạt 5 

– 10 cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 3-5 sao. Đến năm 2045, phấn đấu đạt 15-20 cơ sở lưu 

trú 3-5 sao trên địa bàn toàn tỉnh. 

Phát triển các cơ sở dịch vụ: Đầu tư xây dựng các công trình thể thao tổng 

hợp, khu hội chợ triển lãm, trung tâm thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khu hội nghị 

hội thảo tầm cỡ khu vực là ưu tiên quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh và 

ngành du lịch. 

Phát triển các công trình vui chơi giải trí dân gian kết hợp hiện đại ở khu vực 

thành phố lớn gắn với các công viên, các khu du lịch; loại hình vui chơi giải trí gắn 

với thiên nhiên như dã ngoại, thể thao khám phá.... 

Phát triển hệ thống khu, điểm du lịch: Phấn đấu đến năm 2030, Cao Bằng có 

02 Khu du lịch quốc gia. Đến năm 2045, Cao Bằng có 4 khu du lịch mang ý nghĩa 

quốc gia và nhiều khu, điểm du lịch cấp tỉnh được công nhận. 

- Định hướng phát triển thị trường thu hút khách du lịch và các sản phẩm du 

lịch chủ yếu của tỉnh: xác định gồm thị trường khách Nội địa và thị trường khách 

Quốc tế. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch Cao Bằng: Du lịch gắn với văn 

hóa; Du lịch gắn với sinh thái; Du lịch gắn với cửa khẩu; Du lịch gắn với Công viên 

địa chất. 

- Định hướng sử dụng đất phát triển du lịch: Đất chuyên dùng để phát triển cơ 

sở vật chất kỹ thuật trong các khu du lịch; Đất phát triển các điểm tham quan và mục 

đích khác cho du lịch. 

- Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, nguồn nhân lực phát triển du lịch:  

Phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Chú trọng 

phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực du lịch trực tiếp kinh doanh các hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực du lịch: Hoàn thiện cơ 

chế và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

Trên đây là Báo cáo của Sở VHTTDL Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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