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 BÁO CÁO 

Kết quả các hoạt động liên kết phát triển du lịch  

08 tỉnh Đông Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

 

 Căn cứ Công văn số 1217/SVHTTDL-QLDL&DS ngày 26 tháng 9 năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn về việc báo cáo các hoạt 

động liên kết phát triển du lịch giữa 08 tỉnh Đông Bắc và Thành phố Hồ  Chí 

Minh năm 2022. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Cao Bằng báo cáo kết quả 

triển khai, thực hiện các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa 08 tỉnh Đông Bắc 

và Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Nhóm liên kết) năm 2022, như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 Chỉ đạo triển khai, thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản của Nhóm liên 

kết: Công văn số 339/SVHTTDL-QLDL&DS ngày 28/3/2022 về việc xin ý kiến 

dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa 08 tỉnh 

Đông Bắc và TP Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 60/KH-LKPTDL ngày 

25/4/2022 của Nhóm liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Đông Bắc và Thành phố 

Hồ Chí Minh về liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Đông Bắc và Thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2022… 

 Chỉ đạo tham gia hoạt động, sự kiện của các tỉnh, thành phố trong Nhóm liên 

kết chủ trì đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện nguồn lực, thực tế địa phương. 

 II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 Sở VHTTDL Cao Bằng chỉ đạo, triển khai, tham gia hiệu quả các hoạt 

động liên kết phát triển du lịch; xúc tiến, quảng bá hiệu quả tiềm năng, thế mạnh 

của du lịch Cao Bằng và các địa phương trong Nhóm liên kết. 

  1. Các hoạt động đã tham gia và triển khai thực hiện 

 1.1. Hợp tác trao đổi thông tin công tác quản lý nhà nước về du lịch 

 Cung cấp trao đổi thông tin về du lịch giữa các tỉnh, chia sẻ báo 

cáo tình hình phát triển du lịch địa phương: thông tin về các sản phẩm du lịch, 

các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch; thông tin về 

thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế; thông tin về tình hình thực hiện các 

kế hoạch mà các địa phương đã ký. 

 Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ 

trong công tác quảng bá xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch. 
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 1.2. Hợp tác hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch 

 Sở VHTTDL Cao Bằng phối hợp với Sở Du lịch/VHTTDL các tỉnh 

Đông Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên đăng thông tin về du lịch 

của các tỉnh, thành phố trong nhóm liên kết trên các kênh thông tin của các Sở 

Du lịch/VHTTDL trong Nhóm liên kết. 

 Cung cấp hình ảnh điểm đến du lịch của địa  phương để Đài Truyền hình 

Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng và xây dựng phim giới thiệu du lịch Cao Bằng. 

 1.3. Hợp tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch 

Căn cứ chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch do các 

tỉnh, thành phố trong Nhóm liên kết tổ chức, tỉnh Cao Bằng triển khai, tham gia 

các sự kiện: 

a) Các hoạt động đã triển khai, tham gia: 

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

Giang năm 2022 tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Giang: 

Tham gia Tuần văn hóa du lịch Việt Bắc tại Hà Nội với các hoạt động: 

Không gian giới thiệu văn hóa du lịch và sản phẩm đặc trưng vùng  Việt 

Bắc với mô hình Không gian văn hóa “Chợ phiên" Việt Bắc; Không gian 

giới thiệu mô hình điểm đến tiêu biểu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật và triển lãm 

ảnh; Chương trình nghệ thuật. 

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” tại tỉnh Hà Giang 

gồm: Lễ khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần 

thứ XIII - Hà Giang năm 2022; Không gian Văn hóa Du lịch, giới thiệu sản 

phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang và Triển lãm ảnh đẹp du lịch Việt Bắc; Cuộc thi 

Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc; Chương trình khảo sát sản 

phẩm liên kết du lịch vùng Việt Bắc; Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch liên 

kết vùng Việt Bắc; các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về sự kiện. 

- Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh: tham gia Lễ Khai mạc ngày hội và gian hàng quảng bá ấn 

phẩm, tiềm năng, lợi thế du lịch Cao Bằng. 

- Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2022  tại Thành phố 

Hồ Chí Minh: tham gia Diễn đàn du lịch cấp cao “Giải pháp phục hồi và phát 

triển du lịch quốc tế bền vững”. 

 - Tuần Du lịch - Di sản Văn hóa Ba Bể năm 2022 và đón nhận di sản văn 

háo phi vật thể quốc gia "Lễ cấp sắc" của người Dao tiền xã Đồn Phong, huyện 

Bạch Thông và "Múa bát" của người Tày tỉnh Bắc Kạn tại tỉnh Bắc Kạn: tham 

gia Lễ Khai mạc Tuần Du lịch - Di sản Văn hóa Ba Bể năm 2022, đi khảo sát 

các điểm du lịch tiềm năng của tỉnh Bắc Kạn. 

- 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 
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nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang: tham 

gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh, Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022. 

b) Các hoạt động đang trong quá trình chuẩn bị nội dung tham gia, 

thực hiện: Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 tại tỉnh 

Thái Nguyên, Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng… 

2. Hoạt động không triển khai, thực hiện 

Hoạt động Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng dự kiến tổ chức vào 

tháng 8/2022 tại Nhà Bát giác, Phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội không triển khai 

thực hiện do trùng nội dung, địa điểm với hoạt động Tuần văn hóa du lịch 

Việt Bắc tại Hà Nội (trong khuôn khổ Chương trình du lịch “Qua những miền di 

sản Việt Bắc” lần thứ XIII - Hà Giang năm 2022) được tổ chức từ ngày 15/4 - 

17/4/2022. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Hoạt động tham gia các sự kiện trong Nhóm liên kết đạt kết quả tốt, nhận 

được phản hồi tích cực của du khách và nhân dân địa phương; đảm bảo tham gia 

chủ động, kịp tiến độ; phần nào triển khai đạt mục đích, yêu cầu các nội dung 

thỏa thuận hợp tác; phát huy tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch qua đó góp 

phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương. Các hoạt động liên kết, hợp 

tác luôn được tăng cường, tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh tìm kiếm thị trường, thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, góp 

phần khai thác, mở rộng thị trường du lịch trong nước và quốc tế.  

 Mô hình và chương trình liên kết du lịch chủ yếu là liên kết về quảng bá, 

xúc tiến, nặng hình thức. Cơ chế hợp tác chưa thể hiện rõ sự ràng buộc trách 

nhiệm của các tỉnh trong việc tham gia vào các hoạt động chung, dẫn đến kết 

quả triển khai các hoạt động chưa cao. 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Đề xuất  

Nâng cao tính thực tế của các hoạt động, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết 

của các địa phương tham gia hoạt động liên kết. 

Xây dựng quy hoạch du lịch chung của Nhóm liên kết để nâng cao hiệu 

quả liên kết phát triển du lịch, hạn chế trùng lặp về tổ chức hoạt động, sản phẩm 

du lịch.  

Tăng cường nghiên cứu, đề xuất, bổ sung điều chỉnh các cơ chế nhằm 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác. 

Chú trọng hơn nữa hoạt động hình thành, khai thác các tour, tuyến, sản 

phẩm du lịch địa phương và liên vùng đồng thời quảng bá điểm đến, trao đổi 

nguồn khách giữa các địa phương. 

 2. Kiến nghị  
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  Kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh và một số địa 

phương có tiềm lực mạnh trong Nhóm liên kết tiếp tục hỗ trợ các địa phương 

còn hạn chế về nguồn lực như Cao Bằng để hướng tới phát triển chất lượng sản 

phẩm du lịch đồng đều, khẳng định thương hiệu du lịch của Nhóm liên kết. 

 Trên đây là Báo cáo Kết quả các hoạt động liên kết phát triển du lịch 08 

tỉnh Đông Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 của Sở VHTTDL Cao 

Bằng, gửi Sở VHTTDL Bắc Kạn tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Sở VHTTDL Bắc Kạn;  

- Lưu: VT, QLDL. 

                                                   

 

 

      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Thế Vinh 
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