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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết triển khai đề án 

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới ở tiểu vùng Đông Bắc thuộc vùng 

trung du miền núi Bắc Bộ, hai mặt Bắc và Đông Bắc giáp với Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây (Trung Quốc), với đường biên giới dài trên 333km, nhiều 

cặp cửa khẩu phục vụ phát triển du lịch biên giới đường bộ, điển hình như cửa 

khẩu Tà Lùng (Việt Nam) – Thủy Khẩu (Trung Quốc); Trà Lĩnh – Long Bang, 

Sóc Giang - Bình Mãng. Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Phía 

Nam giáp tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. Là tỉnh địa đầu Tổ quốc, Cao Bằng giữ vị 

trí vô cùng quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế đối ngoại. 

Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây, Trung Quốc sẽ triển khai đón khách du lịch hai bên vào Khu vực hợp tác 

khai thác chung trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài 

nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), đồng thời 

mở ra nhiều cơ hội và triển vọng mới cho phát triển du lịch địa phương. 

Là địa phương có bề dày về lịch sử văn hóa, là vùng đất có tài nguyên văn 

hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú. Hiện tại, toàn tỉnh có 214 di tích, 

trong đó 92 di tích đã được xếp hạng, bao gồm: 03 di tích được xếp hạng Di tích 

Quốc gia đặc biệt (Di tích Pác Bó, huyện Hà Quảng; Rừng Trần Hưng Đạo, 

huyện Nguyên Bình; Địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950, huyện Thạch An) và 

23 di tích cấp Quốc gia, 66 di tích cấp tỉnh. Có 02 bảo vật quốc gia: Đôi chuông 

Chùa Viên Minh và Đền Quan Triều (xã Hưng Đạo, Thành phố) và Bia Ma nhai 

Ngự chế của Vua Lê Thái Tổ (xã Hồng Việt, Hòa An); 04 di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia (Nghi lễ Then; Lễ hội Nàng Hai, xã Tiên Thành, nghề rèn của 

người Nùng An, xã Phúc Sen, lễ hội Tranh đầu pháo, Thị trấn Quảng Uyên 

(huyện Quảng Hòa)... Các di tích đã và đang phát huy hiệu quả giá trị di tích, 

thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập. 

Bên cạnh đó, Cao Bằng có tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng và phong 

phú, còn giữ được nhiều nét nguyên sơ, có sức hút lớn đối với khách du lịch. Tạo 

hóa ban tặng cho Cao Bằng nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hấp dẫn và nổi 

tiếng như: Thác Bản Giốc nằm trên biên giới hai nước Việt - Trung thuộc xã Đàm 

Thuỷ, huyện Trùng Khánh; động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen, huyện Trùng 

Khánh; Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, huyện Nguyên Bình... Đặc biệt, 

tuyến hành lang biên giới Cao Bằng với địa hình đặc biệt đã tạo nên khung cảnh 

thiên nhiên tươi đẹp và làm say lòng bất cứ ai có cơ hội đặt chân tới khu vực này.  

Cùng chung xu thế phát triển chung của cả nước, du lịch Cao Bằng trong 

những năm gần đây có sự phát triển vượt bậc, đặc biệt, sau khi nhận được danh 

hiệu của UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, lượng khách du 

lịch tăng từng năm, đột biến từ giữa năm 2018 đến năm 2019. Từ đó, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các 

thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân về phát triển du lịch. Huy động nguồn 
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lực xã hội, khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng du lịch của tỉnh, từng bước 

đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch 

nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, không ngừng cải thiện đời sống nhân 

dân. Công tác quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường dần được quan tâm, cải 

thiện. Người dân tích cực hỗ trợ giữ gìn cảnh quan môi trường, tài nguyên thiên 

nhiên và nhân văn, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch, quản 

lý giá cả… 

Bên cạnh những yếu tố khách quan thúc đẩy tăng trưởng du lịch mạnh mẽ 

trong những năm vừa qua, còn do sự nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính 

sách của tỉnh, sự thống nhất, xuyên suốt trong triển khai thực hiện của các cấp, các 

ngành như: Các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ tầng du lịch 

tuy chưa nhiều nhưng bảo đảm giải quyết nhu cầu cải thiện và cơ bản đáp ứng hạ 

tầng kỹ thuật phục vụ du lịch. Nguồn tài chính từ ngoài ngân sách nhà nước chủ 

yếu đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch dịch vụ như một số dự án đầu tư du 

lịch lớn đã và đang triển khai, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, tăng cả về số lượng 

và chất lượng, tuy nhiên trong những thời gian cao điểm vẫn không đáp ứng đủ nhu 

cầu của khách du lịch. 

Nhìn chung, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã bước đầu phát huy những 

tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tăng trưởng với tốc độ khá nhanh, cụ thể kết quả 

kinh doanh du lịch năm 2019: lượng khách đạt 1.549.346 lượt tăng 28% so với 

năm 2018 (trong đó: khách quốc tế: 185.040 lượt; khách nội địa: 1.364.306 

lượt). Tổng thu đạt 481 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng đạt khoảng  64%. 

Tăng trưởng du lịch đạt 42%, đạt 133,3% kế hoạch năm. Thu nhập xã hội từ du 

lịch đạt 799,2 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2016-2020, lượng khách đến Cao Bằng đạt trên 5 triệu lượt 

khách, tăng 98% so với giai đoạn 2011-2015, trong đó khách quốc tế đạt trên 

420 nghìn lượt, tăng 213% so với giai đoạn 2011-2015; doanh thu đạt trên 1.200 

tỷ đồng, tăng 192% so với giai đoạn trước; tăng trưởng du lịch bình quân đạt 

25,8%. Thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn FLC, Sun Group, 

Milton, công ty CP Tây Bắc Việt, công ty CP điện tử tin học Viễn Thông, công 

ty CP Hoàng Gia... đến khảo sát và nghiên cứu đầu tư tại các khu, điểm du lịch 

trên địa bàn tỉnh. 

Có thể nói, Cao Bằng là nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố đặc trưng về văn 

hóa, tự nhiên để phát triển du lịch. Mặc dù vậy, du lịch tỉnh Cao Bằng cho đến 

nay vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng, lợi thế. Kết cấu hạ tầng và hạ tầng 

phục vụ du lịch còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Hệ 

thống giao thông, các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng chưa đáp ứng được nhu 

cầu của khách du lịch. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chủ 

yếu là tham quan danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, văn hóa và ít được đổi 

mới. Các sản phẩm du lịch chưa có thương hiệu, các tour du lịch khai thác còn 

đơn lẻ, thiếu sự liên kết vùng để hình thành các tuyến du lịch liên vùng hấp dẫn, 
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đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch. Công tác xúc tiến quảng bá điểm 

đến Cao Bằng chưa được đẩy mạnh. Nguồn nhân lực du lịch ít được đào tạo 

nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư du lịch còn hạn chế, 

đặc biệt là chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư phát triển du lịch tại Cao Bằng. 

Chính vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng đề án “Phát triển du lịch tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2035” là nhiệm vụ quan 

trọng có tính cấp thiết, nhằm tăng cường thu hút đầu tư du lịch, quản lý, khai 

thác hợp lý và có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh về tài nguyên du lịch của Cao 

Bằng theo đúng định hướng phát triển bền vững để thúc đẩy phát triển du lịch 

nhanh, mạnh, hiệu quả và đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

của tỉnh, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao sinh 

kế và chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, thực hiện hiệu quả các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Tên và phạm vi đề án 

Tên Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm 

nhìn đến năm 2035” 

Phạm vi: Toàn bộ phạm vi ranh giới diện tích tự nhiên trên 6.700,2km², 

gồm 01 thành phố và 9 huyện. 
3. Các căn cứ xây dựng đề án 

3.1. Các cơ sở pháp lý 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12, ngày 13/11/2008; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá số 

32/2009/QH12 ngày 18/06/2009; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Bảo vệ Môi trườngsố 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014; 

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, ngày 15/11/2017; 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14, ngày 19/6/2017; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, ngày 24/11/2017; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

ngày 17/06/2020; 

- Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải 

pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; 

- Nghị quyết 08-NQ/TW ban hành ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

- Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 quy định mức lương cơ sở 

cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang; 
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- Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 11/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 

2020, định hướng đến năm 2025;  

- Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày  14/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và 

du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 phê duyệt Quy hoạch chung 

xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du 

lịch thác Bản Giốc; 

- Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hành động của 

Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính 

phủ ban hành Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 

ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển Du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của 

Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, 

phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có 

sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/11/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ 

quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020-2025, xác định du lịch là một trong 3 nội dung đột phá chiến lược của tỉnh; 

- Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Cao Bằng về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 

2011-2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/08/2016 của Bộ VHTTDL 

về việc phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”; 

- Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Cao 

Bằng phê duyệt Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020; 

- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030; 
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- Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển 

du lịch tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2035; 

- Chương trình số 10-CT/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về 

Phát triển Du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020; 

- Kế hoạch số 1090/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Non nước Cao Bằng giai đoạn 2019 – 2022; 

3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030; 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi 

phía Bắc đến năm 2020; 

Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030; 

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi 

tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc; 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; 

Hiện trạng phát triển du lịch, tài nguyên du lịch tỉnh Cao Bằng. 

4. Quan điểm, mục tiêu lập Đề án 

4.1. Quan điểm 

Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng cần phải dựa trên những quan điểm chủ 

yếu sau:  

Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng phù hợp với chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chiến 

lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới; 

Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng 

Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó 

phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đảm bảo tính 

thống nhất và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc 

phòng của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. 

Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du 

lịch, nhưng phải gắn với bảo tồn các giá trị tự nhiên, môi trường sinh thái và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo đúng định hướng và nguyên tắc phát triển 

bền vững. 
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4.2. Mục tiêu 

- Xây dựng du lịch tỉnh Cao Bằng trở thành thương hiệu du lịch miền núi 

của Việt Nam. 

- Là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 

nhiệm kỳ 2015-2020 xác định du lịch là một trong 6 chương trình trọng tâm để 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Góp phần tái cơ cấu kinh tế và thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. 

- Là cơ sở lập các quy hoạch, kế hoạch, nghị quyết phát triển du lịch của 

tỉnh Cao Bằng. 

- Là cơ sở lập kế hoạch triển khai quảng bá, phát triển du lịch Công viên 

địa chất Non Nước Cao Bằng trở thành điểm đến trong nước và khu vực. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý khai thác và bảo vệ tài 

nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa, môi trường đảm bảo phát triển du lịch theo 

hướng bền vững. 

- Sau khi được phê duyệt đề án này sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch của 

tỉnh Cao Bằng.  

5. Phương pháp thực hiện 

5.1. Phương pháp thu thập tài liệu 

Được sử dụng để lựa chọn những tài liệu, số liệu, những thông tin có liên 

quan đến nội dung và đối tượng nghiên cứu trong đề án. Phương pháp này rất 

quan trọng, là tiền đề giúp cho việc phân tích, đánh giá tổng hợp các nội dung và 

đối tượng nghiên cứu một cách khách quan và chính xác. 

5.2. Phương pháp khảo sát thực địa  

Được thực hiện nhằm điều tra bổ sung, kiểm tra lại những thông tin quan 

trọng cần thiết cho quá trình phân tích, đánh giá và xử lý các tài liệu và số liệu 

mà địa phương đã cung cáp cho nhóm thực hiện nhiệm vụ. Thông qua phương 

pháp này cho phép xác định cụ thể hơn về vị trí, ranh giới, quy mô cũng như tầm 

quan trọng của du lịch tỉnh Cao Bằng; đồng thời còn cho phép xác định khả 

năng tiếp cận đối tượng (xác định được khả năng tiếp cận bằng các loại phương 

tiện gì từ thị trường khách du lịch đến các điểm tài nguyên). Mặt khác, trong 

thực tế công tác thống kê các số liệu của các ngành nói chung và của ngành du 

lịch nói riêng còn chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, còn nhiều bất cập và chưa thống 

nhất, do vậy phương pháp nghiên cứu và khảo sát thực địa tại chỗ là không thể 

thiếu trong quá trình lập đề án. 

5.3. Phương pháp phân tích tổng hợp 

Được sử dụng trong suốt quá trình phân tích, đánh giá toàn diện các nội 

dung, các đối tượng nghiên cứu trong đề án như: Thực trạng tiềm năng tài 
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nguyên du lịch; thực trạng công tác tổ chức quản lý và khai thác tài nguyên du 

lịch; thực trạng phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; 

thực trạng biến động của môi trường du lịch; thực trạng phát triển của các chỉ 

tiêu kinh tế du lịch. 

5.4. Phương pháp dự báo chuyên gia 

Áp dụng phương pháp dự báo, chuyên gia để nghiên cứu một cách toàn 

diện các yếu tố khách quan và chủ quan; các yếu tố trong nước và quốc tế; các 

yếu tố trong và ngoài ngành du lịch; những thuận lợi và khó khăn thách thức có 

ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó dự báo các 

chỉ tiêu phát triển du lịch một cách bền vững; nghiên cứu tổ chức không gian lãnh 

thổ du lịch; trong việc đề xuất các dự án, các lĩnh vực ưu tiên đầu tư; cũng như 

trong việc xác định các sản phẩm du lịch đặc thù.  

5.5. Phương pháp sơ đồ, bản đồ 

Được sử dụng trên cơ sở kết quả các nội dung phân tích, đánh giá, tổng 

hợp của đề án. Với các kết quả đã được nghiên cứu, thông qua phương pháp bản 

đồ sẽ thể hiện một cách trực quan các nội dung nghiên cứu, các số liệu cụ thể 

trên biểu đồ; cũng như xác định đặc điểm và sự phân bố theo lãnh thổ của các 

đối tượng được nghiên cứu trên bản đồ (sự phân bố nguồn tài nguyên và mức độ 

hấp dẫn của chúng, sự phân bố của hệ thống kết cấu hạ tầng, các tuyến điểm du 

lịch, các hạt nhân du lịch, các dự án ưu tiên đầu tư phát triển...).  

6. Nhiệm vụ của Đề án 

1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch tỉnh Cao Bằng trong 

tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Bắc. 

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du 

lịch tỉnh. Các đặc trưng nổi bật và riêng của tỉnh Cao Bằng trong quá trình xây 

dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 

3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự 

báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch giai đoạn 2020-

2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng 

phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, định hướng về đầu tư, về cơ sở vật 

chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du lịch... 

5. Xác định danh mục các khu vực, các dự án, chương trình ưu tiên phát 

triển du lịch; xác định nhu cầu sử dụng đất, nguồn nhân lực, vốn đầu tư phát 

triển du lịch tỉnh Cao Bằng. 

6. Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng theo các định 

hướng phát triển. 
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PHẦN THỨ NHẤT 

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG 

1.1. Tài nguyên du lịch phục vụ phát triển 

1.1.1. Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Cao Bằng 

* Vị trí địa lý 

Cao Bằng cách Hà Nội khoảng 286 km, có tổng diện tích tự nhiên 

6.703,42 km2, gồm thành phố Cao Bằng và 09 huyện: Nguyên Bình, Bảo Lâm, 

Bảo Lạc, Hà Quảng, Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hạ Lang, Thạch An. 

Ranh giới hành chính của tỉnh được xác định như: Phía Bắc và Đông Bắc giáp 

Quảng Tây (Trung Quốc), đường biên giới dài trên 333 km; Phía Tây giáp 2 tỉnh 

Hà Giang và Tuyên Quang; Phía Nam giáp 2 tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. 

Cao Bằng có ba cửa khẩu lớn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh 

tế gồm Trà Lĩnh (Trùng Khánh), Sóc Giang (Hà Quảng), Tà Lùng (Quảng Hòa), 

trong đó quan trọng nhất là cửa khẩu Tà Lùng (Quảng Hòa) - đây cửa khẩu quốc 

tế mở ra nhiều cơ hội để Cao Bằng trao đổi, giao thương với quốc tế góp phần 

thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế, văn hóa, du lịch. 

* Địa hình 

Diện tích đồi núi chiếm hơn 90% diện tích Cao Bằng, Hệ thống núi có độ 

cao trung bình trên 200m, vùng sát biên giới có độ cao từ 600 - 1.300m so với 

mặt nước biển. Một số đỉnh cao như: Phja Oắc cao 1.931m, Phja Đén cao 

1.428m. Địa hình có độ dốc lớn và bị chia cắt mạnh, các dãy núi đá vôi và núi 

đất xen kẽ các sông suối, thung lũng hẹp ảnh hưởng đến việc giao lưu với các 

huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận nói chung.  

Dạng địa hình đặc trưng, phổ biến ở Cao Bằng là địa hình caxtơ. Một số 

hang động với địa hình caxtơ đặc trưng có giá trị lới đối với việc phát triển du 

lịch phải kể tới như: động Ngườm Ngao (Trùng Khánh), hang Dơi (Hạ Lang), 

hang Pác Bó (Hà Quảng). 

* Khí hậu, thời tiết 

Khí hậu Cao Bằng mang tính nhiệt đới gió mùa lục địa núi cao với đặc 

trưng riêng so với các tỉnh miền núi khác thuộc vùng Đông Bắc bởi tiểu vùng có 

khí hậu á nhiệt đới. Cao Bằng là cửa ngõ đón gió mùa Đông Bắc từ Trung Quốc 

tràn sang vào mùa Đông và chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam vào mùa 

Hè. Nhìn chung khí hậu Cao Bằng mát mẻ quanh năm lại có nhiều núi cao, 

phong cảnh thiên nhiên hữu tình nên rất thích hợp cho việc du lịch, nghỉ dưỡng. 

Đặc điểm này cũng mang lại cho Cao Bằng lợi thế hình thành các vùng trồng 

cây đặc sản như dẻ hạt, hồng không hạt, đậu tương có hàm lượng đạm cao, 

thuốc lá, chè đắng… mà nhiều nơi khác không có điều kiện phát triển. 
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* Sông, suối 

Sông Bằng bắt nguồn từ núi Nà Vài cao 60m, cách Sóc Giang về phía Tây 

Bắc 10 km, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và nhập vào sông Tây Giang 

tại Long Châu ở độ cao 140m. Sông Bằng có diện tích lưu vực thuộc tỉnh Cao 

Bằng là 3.377 km2. Sông chảy qua địa phận tỉnh Cao Bằng dài 110 km với 4 phụ 

lưu là sông Dẻ Rào, Sông Hiến, sông Trà Lĩnh, sông Bắc Vọng; độ dốc lưu vực 

là 20% mật độ lưới là 0,91 km/km2. Sông Gâm chảy qua tỉnh Cao Bằng bắt đầu 

ở xã Khánh Xuân (huyện Bảo Lạc) và kết thúc ở thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo 

Lâm), có diện tích lưu vực là 2.006 km2 (kể cả phần sông Năng). Sông Quây 

Sơn: Bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua huyện Trùng Khánh và huyện Hạ Lang 

với chiều dài 38 km. Các sông, suối thuộc lưu vực lớn của sông Quây Sơn là 

sông Quây Sơn Tây, sông Quây Sơn Đông, suối Bản Viết, suối Na Vy và suối 

Gun. Các sông của tỉnh Cao Bằng có nhiều tiềm năng cho sử dụng mục đích 

thủy điện, tưới tiêu và phát triển du lịch. 

 * Tài nguyên rừng: Theo số liệu thống kế năm 2013, diện tích đất lâm 

nghiệp tỉnh Cao Bằng 533.384,7 ha, chiếm 79,56% diện tích tự nhiên, chủ yếu là 

rừng tự nhiên, phần lớn là rừng nghèo và rừng mới phục hồi. Rừng ở Cao Bằng 

có nhiều loại cây quý hiếm có giá trị kinh tế cao cũng như giá trị nghiên cứu 

khoa học, đã phát hiện được 27 loài thực vật quý hiếm ghi trong sách đỏ Việt 

Nam như cẩu ích, bổ cốt toái, dẻ tùng sọc trắng, hoàng đàn, thông pà cò, ngũ gia 

bì gai,... hệ thống vật rừng khá phong phú, theo kết quả điều cho thấy ở Cao 

Bằng có khoảng 196 loài, trong đó có một số loài quý hiếm như: Khỉ mặt đỏ, cu 

li lớn, vượn đen, voọc đen má trắng, cáo lửa, sói đỏ, gấu ngựa, rái cá, báo hoa 

mai, hươu xạ, sơn dương, tê tê, sóc bay... 

* Tài nguyên nước: Tiềm năng nước mặt tỉnh Cao Bằng trung bình năm 

khoảng 10,5 tỷ m3, trong đó phần từ bên ngoài chảy vào là 5,4 tỷ (Trung Quốc 

chảy sang là 3,5 tỷ m3, sông Nho Quế chảy từ Hà Giang là 1,9 tỷ m3) và lượng 

dòng chảy trên tỉnh Cao Bằng đạt 5,1 tỷ m3. Nói chung tài nguyên nước của tỉnh 

Cao Bằng còn khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt. 

* Tài nguyên khoáng sản: Tỉnh Cao Bằng có nguồn tài nguyên khoáng 

sản đa dạng và phong phú, với 199 điểm mỏ và điểm quặng với 22 loại khoáng 

sản khác nhau như sắt, mangan, chì, kẽm..., trong đó có những mỏ có quy mô 

lớn tập trung ở các huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hạ Lang...  

* Tài nguyên đất: Tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích tự nhiên 

670.342,26ha, quy mô diện tích ở mức trung bình so với các tỉnh khác trong 

toàn quốc. Tài nguyên đất đai tỉnh Cao Bằng được chia thành 10 nhóm chính: 

Nhóm đất phù sa diện tích 7.718 ha chiếm 1,06% tổng diện tích tự nhiên toàn 

tỉnh; Nhóm đất lầy và than bùn diện tích khoảng 11ha: Nhóm đất đỏ vàng diện 

tích 408.563 ha chiếm 60,8%; Nhóm đất mùn trên núi cao diện tích 194 ha 

chiếm 0,03%; Nhóm đất cacbonat diện tích 6.322 ha chiếm 0,94%; Nhóm đất 

đen diện tích khoảng 127 ha chiếm 0,02%; Nhóm  đất mùn vàng đỏ trên núi diện 
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tích khoảng 63.054 ha chiếm 9,38%: Đất xói mòn trơ sỏi đá diện tích 2.420 ha 

chiếm 0,36%. Nhìn chung tài nguyên đất tỉnh Cao Bằng khá đa dạng về nhóm 

đất và loại đất, đã tạo ra nhiều tiểu vùng sinh thái nông - lâm nghiệp thích hợp 

với nhiều loại cây trồng phục vụ cho phát triển du lịch. 

1.1.2.  Tài nguyên du lịch 

Tài nguyên du lịch tự nhiên Cao Bằng dồi dào và đa dạng về nguồn tài 

nguyên như tài nguyên địa chất, tài nguyên sông nước, ghềnh thác, hang động… 

trong đó có những giá trị nổi bật như: thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ 

Thang Hen, Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, khu bảo tồn Vượn Cao Vít 

Trùng Khánh; Hang Dơi ở Đồng Loan, Hạ Lang… Các hang động chủ yếu hình 

thành trong các đá vôi Devon, tuổi khoảng 380 triệu năm. Vườn quốc gia Phja 

Oắc - Phja Đén và khu bảo tồn vượn Cao Vít, Trùng Khánh có giá trị nổi bật về 

hệ sinh thái, với sự hiện diện của nhiều giống loài quý hiếm.  

1.1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng: Ngày 12/4/2018, tại Kỳ họp 

lần thứ 204 tại Paris (Pháp), Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua Nghị 

quyết, công nhận Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất 

toàn cầu. Công viên địa chất non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3275 km2, 

nằm trên địa bàn của 5 huyện Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, 

Phục Hòa và một phần diện tích huyện Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An. Đến 

nay các nhà khoa học đã phát hiện, đánh giá, đề xuất xếp hạng trên 130 điểm di 

sản địa chất độc đáo, với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi hết sức phong phú, 

đa dạng, như các tháp, nón, thung lũng, hang động, hệ thống hồ- sông- hang 

ngầm liên thông..., phản ánh một chu kỳ tiến hóa karst hoàn chỉnh ở vùng nhiệt 

đới. Tất cả cùng minh chứng cho lịch sử phát triển địa chất phức tạp, kéo dài đến 

hơn 500 triệu năm ở vùng đất này.  

Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng trở thành địa danh thứ hai ở Việt 

Nam được vinh danh, là cơ hội lớn cho phát triển du lịch của tỉnh. 

* Cảnh quan rừng, núi 

+ Vườn quốc gia quốc gia Phja Oắc - Phja Đén 

Vườn quốc gia quốc gia Phja Oắc - Phja Đén nằm trong phạm vi Công 

viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng. Vườn quốc gia trải dài trên địa 

phận 5 xã của huyện Nguyên Bình với diện tích 10.245,6 ha, trong đó 4.035,5 ha 

là khu bảo vệ nghiêm ngặt. Đến nay, vườn vẫn giữ được hệ sinh thái đa dạng 

của một rừng nguyên sinh đặc trưng với nhiều loài động thực vật quý hiếm. 

Vườn quốc gia được đặt tên theo tên hai ngọn núi cao nhất tại đây là Phja Oắc - 

Phja Đén với độ cao lần lượt là 1.931m và 1.391m. 
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Ảnh 1.1. Vườn quốc gia Phja Oắc – Phja Đén 

Cảnh quan thiên nhiên tại vườn quốc gia vô cùng hấp dẫn, không khí đặc 

biệt trong lành, có thể nói đây là địa điểm lý tưởng cho các loại hình du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng núi và tìm hiểu giá trị địa chất, địa mạo, địa tầng của tự nhiên. 

Bên cạnh đó, trong phạm vi vườn quốc gia còn có các bản/làng của cộng 

đồng dân tộc Tày, Nùng, Dao… điều này góp phần đa dạng hóa các giá trị tài 

nguyên của vườn quốc gia không chỉ có tài nguyên tự nhiên mà còn sở hữu tài 

nguyên văn hóa hấp dẫn. Một điểm di tích độc đáo khác không thể không nhắc 

đến tại đây là ngôi biệt thự đỏ còn có tên gọi là Nhà Đỏ - được thực dân Pháp 

xây dựng từ đầu thế kỉ XIX. Hiện nay, Nhà Đỏ đã bị hư hỏng nhiều phần và 

xuống cấp theo thời gian tuy nhiên nếu được đầu tư cải tạo thì đây có thể là 

điểm tham quan hấp dẫn không chỉ bởi kiến trúc của di tích này mà còn bởi cảnh 

sắc thiên nhiên và khí hậu tuyệt với nơi đây.  

+ Núi Mắt Thần 

Núi Mắt Thần hay núi Phja Piót (tiếng Tày gọi là “núi Thủng”) nằm trong 

thung lũng thuộc xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh cách hồ Thang Hen 

khoảng 2 km và thành phố Cao Bằng khoảng 50km.  

Núi Mắt Thần thực chất là một hang thủng hình tròn đường kính hơn 

50m, nằm ở độ cao khoảng 50m so với mặt hồ. Chân núi là những nương ngô 

uốn lượn tạo nên vẻ đẹp “sơn thủy hữu tình”, men theo con đường đất khoảng 

600m là đến thác Nặm Trá. Bên cạnh thác nước, đi bộ khoảng 15 phút sẽ đến 

xóm Bản Danh - nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Tày, với những nếp nhà 

sàn truyền thống đặc trưng. 

Với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vỹ, độc đáo, hoang sơ cùng với ngọn núi độc 

nhất vô nhị và kết hợp với bản sắc của đồng bào dân tộc Tày đã khiến điểm đến 

này thành một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Cao Bằng. 
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Ảnh 1.2.Núi Mắt Thần Ảnh 1.3. Đèo Khau Cốc Chà 

+ Đèo Khau Cốc Chà 

Đèo Khau Cốc Chà nằm trên QL 4A đoạn nối từ xã Xuân Trường đến 

trung tâm huyện Bảo Lạc. Với chiều dài lên đến 2,5 km, 14 tầng của con đèo là 

14 khúc cua gấp, dựng đứng và hạ độ cao nhanh, với hai bên là núi cao trùng 

điệp. Nhìn từ trên cao, đèo Khau Cốc Chà uốn lượn, gấp khúc khiến nhiều người 

phải e dè trước khi quyết định trải nghiệm đúng như nhận định đây là con đường 

đèo đáng sợ nhất Việt Nam.  

+ Đèo Khau Liêu 

Đèo Khau Liêu nằm trên đường tỉnh 206 đoạn giáp ranh giữa huyện 

Trùng Khánh và Quảng Hòa. Từ trên cao nhìn xuống, con đèo mềm mại chạy 

giữa các dãy núi lô nhô giống như một con rồng uốn lượn quanh co ôm lấy núi. 

Đèo Khau Liêu là một điểm đừng chân lí tưởng cho khách du lịch nghỉ ngơi 

chụp ảnh, thưởng thức đặc sản của địa phương. 

+ Đèo Mã Phục 

Đèo Mã Phục được mệnh danh là một trong những con đèo đẹp nhất của 

Cao Bằng, thuộc xóm Cao Xuyên, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa. 
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Đèo có chiều dài hơn 3,5km, độ 

cao khoảng 700m so với nước biển, qua 

7 tầng dốc xoáy cua tay áo khá hiểm trở, 

uốn lượn theo triền núi đá vôi, có nhiều 

đoạn gấp khúc. Ngoài vẻ đẹp hùng vĩ, 

đèo Mã Phục còn được biết đến với 

truyền thuyết người anh hùng Nùng Trí 

Cao đã lãnh đạo nhân dân địa phương 

chống lại nhà Tống ở phía Bắc vào giữa 

thế kỷ XI.  

 

 

Ảnh 1.4. Đèo Mã Phục 

* Sông, hồ, thác nước 

+Thác Bản Giốc 

Thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, cách thành phố 

Cao Bằng khoảng 80km. Thác Bản Giốc được xếp hạng danh thắng quốc gia 

theo Quyết định 989/QĐ-BVHTTDL ngày 20/5/1998 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

 

Ảnh 1.5. Thác Bản Giốc 

Thác Bản Giốc gồm thác chính và thác phụ. Thác chính nằm giữa biên 

giới Việt – Trung có chiều rộng khoảng 50m, cao khoảng 35m và gồm 3 tầng. 

Thác phụ nằm hoàn toàn trong địa phận Việt Nam cao khoảng 30m và có 1 tầng. 

Thác Bản Giốc được đánh giá là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, thác 

nước lớn thứ 4 thế giới nằm trên đường biên giới giữa hai quốc gia và là thác 

nước nằm trong top 10 thác nước kỳ vĩ nhất thế giới.  

+ Hồ Thang Hen 
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Hồ Thang Hen là hồ nước ngọt thuộc xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa, 

cách thành phố Cao Bằng 30km. Hồ nằm ở núi cao hơn 1.000m so với mực 

nước biển.  

Trong tiếng Tày, “thang hen” có nghĩa là "đuôi ong", sở dĩ người dân địa 

phương lấy tên này đặt cho hồ vì từ trên cao nhìn xuống hồ có hình tựa như đuôi 

con ong. Hồ có dáng hình thoi, chiều rộng chừng 100 - 300 m, chiều dài 500-

1.000 m, tùy theo mực nước. Được thiên nhiên ưu đãi, hồ Thang Hen đẹp như 

một bức tranh thủy mặc, cũng vì thế từ nhiều năm nay, nơi đây đã là một địa 

điểm lý tưởng cho các hoạt động ngắm cảnh, nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá. 

  

Ảnh 1.6. Hồ Thang Hen Ảnh 1.7. Hồ Bản Viết 

+Hồ Bản Viết 

Hồ Bản Viết thuộc xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, cách thị trấn 

Trùng Khánh khoảng 9km. Hồ rộng 5 ha chia làm 4 nhánh và được bao bọc bởi 

những ngọn núi, thảm thực vật phong phú, đa dạng. 

Mặc dù mỗi mùa, cảnh sắc nơi đây có một sắc thái hấp dẫn riêng tuy 

nhiên thời điểm lý tưởng nhất và cũng là điểm nổi bật khiến hồ Bản Viết khác 

biệt đó là vào tháng 12. Thời điểm này, hồ Bản Viết như được khoác lên một 

tấm áo choàng mới với màu đỏ rực rỡ, điểm ánh vàng tạo nên sức hút không thể 

cưỡng lại.  

Một ưu điểm nữa là tuyến đường đến hồ khá thuận lợi, lại cần với các 

điểm du lịch khác tại Trùng Khánh vì thế có thể đầu tư khai thác các loại hình 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao... 

+ Sông Quây Sơn  

Sông Quây Sơn bắt nguồn từ Trung Quốc, dòng chảy trong lãnh thổ Việt 

Nam có chiều dài 49km tại xã Ngọc Côn của huyện Trùng Khánh. 
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Sông Quây Sơn là một trong những dòng sông có màu nước ngọc bích 

hiếm có. Mặt nước xanh quanh năm yên ả được bao quanh bởi núi đồi trùng 

điệp. Đây là một trong những tài nguyên tự nhiên vô cùng giá trị mà thiên nhiên 

đã ưu ái ban tặng cho tỉnh Cao Bằng. 

Hiện nay, trên sông Quây Sơn đã có một số cá nhân, doanh nghiệp khai 

thác hoạt động chèo thuyền kayak, thuyền cao su… tuy nhiên mới dừng ở quy 

mô nhỏ, chưa khai thác được hết giá trị của tài nguyên này.  

+ Sông Bắc Vọng 

Sông Bắc Vọng bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy vào Việt Nam tại xã Tri 

Phương, huyện Trùng Khánh. Sông Bắc Vọng chảy theo hướng Đông Nam qua 

các vùng núi đá vôi, dọc sông có nhiều thác ghềnh, nước chảy siết tạo nên 

những con thác nhỏ như thác Thoong Lộc, Thoong Ma… 

Sông Bắc Vọng đoạn trung tâm xã Thông Huề đang được nghiên cứu đưa 

vào khai thác các hoạt động ban đêm như thả đèn hoa đăng, du thuyền trên sông,  

phố đi bộ Thông Huề… Tuy nhiên, qua khảo sát đánh giá đoạn sông ở đây đang 

bị ô nhiễm bởi rác thải của các hộ dân của phố Thông Huề 1,2 trường học và chợ 

đều đổ trực tiếp xuống sông. Do đó, nếu muốn khai sông Bắc Vọng đoạn trung 

tâm xã Thông Huề, trước tiên cần có phương án xử lý chất thải khu vực này. 

+ Sông Rẻ Dào huyện Hòa An 

Sông Rẻ Dào là một trong 4 phụ lưu của sông Bằng, bắt nguồn từ vùng 

biên giới Việt - Trung, chảy qua các xã vùng lòng máng ra huyện Hòa An. 

 

Sông Rẻ Dào đoạn chảy 

qua huyện Hòa An tương đối 

hẹp nhưng nước chảy quanh 

năm êm đềm với những lũy tre, 

mái nhà thấp thoáng đôi bờ. 

Không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên 

hấp dẫn, sông còn là nhân chứng 

lịch sử bởi nơi đây có đền thờ 

vua Lê, Bia Ma nhai Ngự chế 

của Vua Lê Thái Tổ. 

Ảnh 1.8. Sông Rẻ Dào 

Với ý nghĩa đó, sông Rẻ Dào có thể khai thác phục vụ du lịch với các hoạt 

động như: theo dòng sông Rẻ Dào để tìm hiểu về chiến tích lịch sử, ngắm cảnh 

hai bên bờ sông Rẻ Dào,… 

+ Thác Thồng Lộc 
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Thác Thồng Lộc nằm ở xóm Hồng Lộc, xã Đoài Dương huyện Trùng 

Khánh, cách thị trấn khoảng 18km, cách trung tâm xã khoảng 5km, đường giao 

thông cơ bản đã được trải bê tông.  

Theo quan niệm của người dân địa phương, Thồng Lộc có nghĩa là dòng 

thác cho nhiều lộc, là dòng chảy của sự may mắn. 

 

Thác Thồng Lộc có độ cao 

thấp, tuy không hùng vĩ như 

các thác lớn nhưng kết hợp với 

cảnh quan xung quanh vẫn toát 

lên vẻ đẹp bình yên, thơ mộng. 

Dòng thác được tạo thành bởi 

nhiều tầng thác nhỏ, mỗi tầng 

cách nhau từ 1- 2 m.  

Địa điểm này phù hợp cho 

hoạt động du lịch dã ngoại, 

ngắm cảnh, cắm trại, câu cá. 

Ảnh 1.9. Thác Thồng Lộc  

+ Thác Thoong Ma 

Thác Thoong Ma xóm Nà Ít, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, cách 

phố Thông Huề khoảng 1km, thác được hình thành trên lưu vực sông Bắc Vọng 

từ một dòng chảy lớn do đó tạo nên khung cảnh hùng vĩ.  

Thác đẹp nhất vào mùa mưa (tháng 5-7), do áp lực của dòng nước chảy từ 

trên cao xuống tạo thành những vũng nước trong xanh dưới chân thác len lỏi qua 

những ghềnh đá to, nhỏ tạo thành rất nhiều dòng thác nhỏ. Dưới chân thác còn 

có những bãi cỏ rộng rất thích hợp cho các hoạt động team buiding, cắm trại,… 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn một số thác nước có thể đưa vào 

khai thác du lịch như: thác Chó (Hòa An), thác Nà Pheo (Quảng Hòa - Quảng 

Uyên cũ), thác Nặm Chá (Trùng Khánh), thác Nặm Ngùa (Hà Quảng)…  

* Hệ thống hang động 

+ Động Ngườm Ngao 

Động Ngườm Ngao là một hang động nằm ở bản Gun, xã Đàm Thuỷ, 

huyện Trùng Khánh, cách thác Bản Giốc khoảng 5km. Hang động này có tổng 

chiều dài 2.144m, có 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn.  

Không chỉ sở hữu một không gian rộng lớn, động Ngườm Ngao còn được 

tạo hóa ưu ái với hệ thống nhũ đá độc đáo, đặc sắc thả từ trên trần hang xuống 

hay nhô từ dưới mặt đất lên, kích thước, hình thù khác nhau. Tất cả đan xen với 

nhau tạo thành một mê cung diệu kì. 
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Hiện nay hang động mới chỉ khai thác được khoảng 1km cho du khách 

tham quan thưởng ngoạn, nhưng động Ngườm Ngao được đánh giá là một trong 

số những hang động đẹp của cả nước và thu hút khá đông du khách trong và 

ngoài nước đến tham quan. Động Ngườm được công nhận là Danh thắng Quốc 

gia theo Quyết định số 95/QĐ-BVHTTDL ngày 24/01/1998 của Bộ VHTTDL. 

  

Ảnh 1.10. Động Ngườm Ngao Ảnh 1.11. Hang Ngườm Pục 

+ Hang Ngườm Pục 

Hang Ngườm Pục thuộc xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, hang 

có độ sâu gần 100m, trải dài với hệ thống nhũ đá đẹp, gần như còn nguyên sơ với 

nhiều hình thù, màu sắc khác nhau tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Lòng hang 

được chia thành nhiều tầng, có khu vực rất rộng, trần hang cao nền bằng phẳng, 

thuận tiện cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, địa hình trong hang cũng như đường 

tiếp cận hang tương đối hiểm trở và đến nay hang vẫn chưa mở cửa đón khách 

tham quan. 

+ Hang Ghị Rằng hay còn gọi là Hang Kỳ Rằng 

Hang Ghị Rằng nằm trong Khu du lịch sinh thái Hồ Thang Hen, xã Quốc 

Toản, huyện Quảng Hòa. Hang nằm trong lòng núi đá vôi lớn mang tên núi Ghị 

Rằng, cách hồ Thang Hen khoảng 1,5km. Hang chia làm nhiều khoang với chiều 

dài khoảng 1km, nối với nhau qua những lối đi hẹp. Hang có 2 cửa thông nhau, 

vòm cao và lòng hang rộng. Hang có hệ thống thạch nhũ hấp dẫn với hình dạng 

kích thước khác nhau. Cho đến nay, hang Ghị Rằng vẫn giữ được nguyên vẻ đẹp 

sơ, mộc mạc chưa bị tàn phá như một số hang động khác.  

+ Hang Dơi (hay còn gọi là Ngườm Ca Khào)  

Hang Dơi thuộc xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, cách thành phố Cao Bằng 

khoảng 91km. Hang Dơi nằm trên lưng chừng ngọn núi đá vôi cách đường dân 

sinh khoảng 700m. Hang có chiều dài khoảng 2km, cửa hang hình vòng cung 

cao khoảng 4m, rộng khoảng 7m. Đứng từ đây, có thể ngắm nhìn phong cảnh 

thiên nhiên xung quanh với những dãy núi trùng điệp, chạy trên thung lũng, 

những nếp nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày, Nùng và những cánh đồng bát 
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ngát. Hang Dơi gồm 3 khoang được ngăn cách nhau bởi những vách đá. Mỗi 

khoang lại có hệ thống nhũ đá khác nhau tạo nên một tổng thể hang có kiến trúc 

tự nhiên đặc biệt. 

Năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 

662/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2014 xếp hạng hang Dơi là Di tích Danh lam 

thắng cảnh cấp quốc gia. Tuy nhiên, đến nay hang Dơi chưa được đầu tư khai 

thác phục vụ du lịch, lối vào hang hiểm trở, chưa có hệ thống chiếu sáng...  

* Cảnh quan bản làng 

+ Bản Giuồng  

Bản Giuồng thuộc xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa, cách di tích Ngườm 

Lồm - Nặm Khao khoảng 17km. Dân cư ở đây chủ yếu là đồng bào Tày với 

khoảng 75 hộ và được biết đến như một “làng cổ” của người Tày. Trong bản vẫn 

giữ được nhiều nhà sàn đã hàng trăm năm tuổi và những phong tục tập quán, làn 

điệu dân ca dân tộc như múa xuông chầu, trích đoạn nghi lễ Nàng Hai… Vào 

tháng 9/2019, Bản Giuồng đã được đưa vào khai thác thí điểm mô hình du lịch 

cộng đồng homestay với phương thức hợp tác 3 bên gồm chính quyền địa 

phương, người dân và doanh nghiệp.  

  

Ảnh 1.12. Bản Giuồng Ảnh 1.13.  Đồng bào dân tộc Lô Lô tại làng 

du lịch cộng đồng Khuổi Khon 

+ Làng du lịch cộng đồng Khuổi Khon của người Lô Lô 

Điểm du lịch cộng đồng Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, nằm 

cách thành phố Cao Bằng khoảng 120km. Bản có 60 hộ đồng bào dân tộc Lô Lô 

sinh sống. Cho đến nay, xóm Khuổi Khon vẫn giữ được phong tục, tập quán, 

trang phục và truyền thống văn hóa đặc sắc riêng biệt của người Lô Lô đen. 

Hiện nay, xóm Khuổi Khon đã hình thành dịch vụ homestay, mang đến 

cho khách du lịch những trải nghiệm như: thêu, dệt thổ cẩm, giao lưu văn nghệ, 

chế biến các món ăn truyền thống, trồng trọt, chăm sóc gia súc, gia cầm... 

+ Xóm Hoài Khao 
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Xóm Hoài Khao thuộc xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, cách thị trấn 

Nguyên Bình khoảng 20km - Xóm có 35 hộ dân người Dao Tiền sinh sống. Xóm 

nằm trên sườn núi, với những nếp nhà lợp ngói âm dương, dưới chân núi là 

những thửa ruộng bậc thang uốn lượn. Tại Hoài Khao, người Dao Tiền vẫn giữ 

gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống của dân tộc với điệu hát Páo 

Dung, nghề in hoa văn bằng sáp ong, chạm khắc bạc, lễ cấp sắc, mừng lúa 

mới… 

Nhận thấy những tiềm năng to lớn của xóm Hoài Khao phù hợp với việc 

phát triển du lịch cộng đồng, huyện Nguyên Bình đã có nhiều chủ trương, chính 

sách nhằm xây dựng nơi đây trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, thu hút 

du khách. Xóm Hoài Khao đã có 3 hộ được đầu tư làm dịch vụ homestay. 

  

Ảnh 1.14. Cộng đồng Dao Tiền xóm Hoài 

Khao vẫn giữ được nhiều nét văn hóa 

truyền thống 

Ảnh 1.15. Một cơ sở du lịch cộng đông 

đang được đầu tư tại Xóm Hoài Khao 

huyện Nguyên Bình 

+ Bản Lũng Luông 

Bản Lũng Luông huyện Hà Quảng, cách Pác Bó khoảng 12km, bản của 

người dân tộc Nùng sinh sống. Bản nằm gọn trong thung lũng bao quanh là dãy 

núi đá vôi nối tiếp nhau và cánh đồng hoa màu. Nhìn từ trên điểm hóa thạch Cúc 

đá, bản Lũng Luông như một bức tranh với nhiều mảng màu khác nhau. Bản có 

39 hộ dân là người dân tộc Nùng. 

Bản Lũng Luông có thể đầu tư cải tạo đường vào bản, vệ sinh và không 

gian chung để tạo thành điểm tham quan kết hợp với các điểm tham quan gần 

như: Khu di tích Pác Bó, Khu di tích Kim Đồng, điểm Cảnh quan Kéo Yên, 

điểm Cúc đá Lũng Luông… 

+ Bản Tục Ngã 

Bản Tục Ngã thuộc xã Đức Xuân, huyện Thạch An. Xã Đức Xuân có 

quốc lộ 4A chạy qua và là cửa ngõ phía đông nam của tỉnh Cao Bằng. Bản còn 

giữ được nhà sàn 9 gian đã trên 200 tuổi, là một trong những điểm nhấn thú vị 

cho khách du lịch tham quan, tìm hiểu. 
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* Những tài nguyên tự nhiên khác 

+ Bãi Tình 

Bãi Tình thuộc xã Thanh Long, Hà Quảng cách thị trấn Thông Nông cũ 

khoảng 13km. Bãi Tình trải rộng trên diện tích khoảng 100 ha, như một thảo 

nguyên thu nhỏ với thảm cỏ xanh mướt, những hồ nước nhỏ. Nơi này có thể 

khai thác các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, các hoạt động du 

lịch cuối tuần như cắm trại, ngắm cảnh... 

 

Ảnh 1.16. Bãi Tình xã Thanh Long, huyện Hà Quảng 

1.1.2.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 

* Hệ thống di tích 

Theo thống kê hiện trên địa bàn tỉnh có 214 di tích với 91 di tích đã được 

xếp hạng, trong đó có:  

+ 03 Di tích Quốc gia đặc biệt gồm: Khu di tích Pác Bó; Rừng Trần Hưng 

Đạo; Địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An. 

+ 23 di tích xếp hạng cấp Quốc gia; 

+ 02 bảo vật quốc gia: Đôi chuông Chùa Viên Minh và Đền Quan Triều, 

xã Hưng Đạo, thành phố; Bia Ma nhai Ngự chế của Vua Lê Thái Tổ, xã Bình 

Long, huyện Hòa An. 

+ 65 di tích xếp hạng cấp tỉnh  

(Chi tiết các di tích xếp hạng tại Phụ lục 2) 

a. Di tích cấp quốc gia đặc biệt 

+ Khu di tích Pác Bó 
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Pác Pó thuộc xã trường Hà, huyện Hà Quảng, nằm sát biên giới Việt - 

Trung, cách trung tâm thành phố Cao Bằng 52 km về phía Bắc, là điểm đầu 

(km0) của đường Hồ Chí Minh.  

 

Đây là khu di tích gồm nhiều 

điểm di tích gắn với một thời kỳ 

lịch sử đặc biệt quan trọng trong 

cuộc đời hoạt động của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và cách mạng Việt 

Nam những năm 1941- 1945 như: 

hang Cốc Bó, cột mốc 108, núi 

Các Mác, suối Lê Nin, lán Khuổi 

Nặm, Nhà tưởng niệm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, nền nhà ông Lý 

Quốc Súng,… 

Ảnh 1.17. Khu di tích Pác Bó 

Khu di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc 

biệt tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012. 

+ Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo 

Khu di tích được phân bố trên địa bàn 2 xã Tam Kim và Hoa Thám, 

huyện Nguyên Bình, nằm cách trung tâm thành phố Cao Bằng 50km. Di tích bao 

gồm 05 điểm: rừng Trần Hưng Đạo, hang Thẳm Khẩu, đồn Phai Khắt, di tích Vạ 

Phá (xã Tam Kim) và di tích Đồn Nà Ngần (xã Hoa Thám). 

Nơi đây ghi dấu sự thành lập và hoạt động của Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng 

thời, đây cũng là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng 

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hơn nữa, đây là khu rừng nguyên sinh còn 

giữ được vẻ hoang sơ, có khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình 

khoảng 15-20oC. 

Ngày 09/12/2013, Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Khu di tích lịch sử rừng 

Trần Hưng Đạo là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg. 

+ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng chiến dịch biên giới 

năm 1950. 

Khu di tích nằm tại địa phận huyện Thạch An, cách thành phố Cao Bằng 

60km. Khu di tích được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng Di tích 

Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017. 
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Bao gồm 2 phần: Nhà 

tưởng niệm, được thiết kế với 

kiến trúc nhà sàn hiện đại, 

trưng bày những hình ảnh, 

hiện vật liên quan tới hoạt 

động của Bác trong chiến dịch 

và cụm tượng đài Bác Hồ ngồi 

quan sát trận đánh trên núi 

Báo Đông. 

 

Ảnh 1.18. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

chiến thắng chiến dịch biên giới năm 1950 

Hiện nay, địa điểm này được phân bố thành 4 cụm di tích nằm trên địa 

bàn 3 xã và một thị trấn, gồm: Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến 

thắng Chiến dịch Biên giới năm 1950 tại xã Đức Long; cụm di tích cứ điểm 

Đông Khê tại thị trấn Đông Khê; cụm di tích Khau Luông tại xã Đức Xuân; cụm 

di tích Cốc Xả - Điểm cao 477 tại xã Trọng Con. 

b, Di tích lịch sử cấp Quốc gia 

Trong số 23 Di tích cấp quốc gia (chi tiết tại phụ lục 2) đã được xếp hạng 

trên địa bàn tỉnh có một số di tích đặc biệt có tiềm năng phát triển du lịch như:  

+ Khu di tích lịch sử Kim Đồng 

Khu di tích lịch sử Kim Đồng nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia 

đặc biệt Pác Bó huyện Hà Quảng, là nơi tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, 

người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gồm 

các công trình: mộ Kim Đồng, tượng đài Kim Đồng. 

Tượng đài anh Kim Đồng đặt dưới chân núi đá cao đồ sộ, bên cạnh rừng 

cây nghiến xanh biếc, trước tượng đài có một khoảng sân rộng - nơi diễn ra các 

hoạt động của thiếu niên và nhi đồng của tỉnh Cao Bằng. 

+ Khu lưu niệm Hoàng Đình Giong 

Khu lưu niệm Hoàng Đình Giong nằm tại làng Nà Toàn, xã Đề Thám, 

huyện Hòa An. Đây là nơi sinh ra và nuôi dưỡng đồng chí Hoàng Đình Giong, 

người dân tộc Tày, sinh năm 1904 là một trong những Đảng viên cộng sản đầu 

tiên của tỉnh Cao Bằng và cũng là người trực tiếp rèn luyện và xây dựng Đảng 

bộ Cao Bằng. Di tích được xếp hạng là di tích cấp quốc gia năm 1998. 

+ Đền thờ vua Lê 

Đền Vua Lê nằm ở làng Đền, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, cách trung 

tâm thành phố Cao Bằng 11km. Đền được xây dựng trên gò Long (tức gò rồng), 
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một gò đất cao phía Bắc thành Na Lữ. Đền được xếp hạng di tích cấp quốc gia 

số 1568/QĐBT ngày 20/4/1995. 

 

Đền Vua Lê được xây theo 

kiểu hình chữ tam gồm 3 nhà, 7 

gian, tường xây bằng gạch vồ, 

mái lợp ngói máng, cột kèo, 

hoành phi bằng gỗ. Xung quanh 

đền xây tường thành dài 600m, 

trước mặt đền có hai sân rộng 

khoảng 1.000m2. Hội đền Vua Lê 

được tổ chức vào ngày mùng 6 

tháng Giêng âm lịch hàng năm.  

 
Ảnh 1.19. Đền thờ vua Lê 

+ Chùa Sùng Phúc 

Chùa Sùng Phúc thuộc thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, cách thành 

phố Cao Bằng khoảng 70km. Chùa Sùng Phúc nguyên là chùa Sùng Khánh, 

tương truyền được xây từ thời nhà Trần trên đỉnh núi Pò Kiền. Chùa Sùng Phúc 

được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 68VH/QĐ 

ngày 29/01/1993. 

Chùa thờ ông Nguyễn Thành Vương tức Nguyễn Đình Bá, tri châu Hạ 

Lang, người có công chiêu dân khẩn hoang, lập bản tại đây. Chùa Sùng Phúc 

còn liên quan với bà Nguyễn Thị Huệ, đỗ tiến sỹ đầu bảng trường quốc học Bản 

Thảnh Cao Bằng (triều Mạc), qua đó trở thành nữ tiến sỹ duy nhất trong lịch sử 

khoa cử phong kiến Việt Nam. 

c, Di tích lịch sử cấp tỉnh và chùa Trúc Lâm Bản Giốc 

+ Địa điểm đồn Pháp (Đồn Nà Lạn) 

Đây là địa điểm thuộc đồn Pháp cũ, trong Chiến dịch Biên giới đã trở 

thành nơi giam giữ tù binh Pháp năm 1950. Ngày 17/10/2007, địa điểm di tích 

đã được công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh. 

+ Địa điểm Cốc Xá- Điểm cao 477 

Địa điểm Cốc Xá- Điểm cao 477 là một trong 4 cụm di tích thuộc các địa 

điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 thuộc xã Trọng Con, huyện Thạch An.  

Đây là nơi diễn ra trận đánh then chốt thứ 2 (từ ngày 4 - 8/10/1950), phá 

tan kế hoạch phòng thủ biên giới của Pháp. Địa điểm này trở thành một di tích 

lịch sử quan trọng trong chiến thắng Chiến dịch Biên giới, ngày 22/10/2010 đã 

được công nhận xếp hạng Di tích cấp tỉnh. 

+ Địa điểm Khau Luông 
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Thuộc xã Đức Xuân là nơi diễn ra trận đánh quyết thắng Chiến dịch Biên 

giới từ ngày 2 - 8/10/1950. Ngày 25/10/2010, địa điểm di tích này được công 

nhận xếp hạng Di tích cấp tỉnh. 

+ Đền Dẻ Đoóng  

Đền Dẻ Đoóng thuộc làng Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An được 

xây vào năm 1429, gắn liền với sự tích chấn yên dòng sông, ngăn không cho 

thác lũ phá hoại mùa màng. Đến thời Hậu Lê (1427-1789), đền Dẻ Đoóng được 

sửa sang lại đồng thời đưa thêm tượng phật và thánh mẫu vào phối thờ, từ đó 

đền có thêm chức năng thờ phật và mẫu. 

Lễ hội đền Dẻ Đoóng được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng (âm lịch) 

hàng năm để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân an vật thịnh. 

Đền Dẻ Đoóng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh theo Quyết 

định số 2486/QĐ-UBND ngày 04/11/2008. 

+ Chùa Đống Lân  

Chùa Đống Lân là một ngôi chùa thuộc thành phố Cao Bằng, được công 

nhận là di tích cấp tỉnh năm 1997. Đây là một di tích lịch sử văn hóa được kiến 

tạo từ lâu đời, gắn liền với nhiều sự tích, nhân vật nổi tiếng như Đống Lân đại 

vương trung đẳng Trần Quý, Cai Cộng đại vương hạ đẳng thần Trần Kiên… Lễ 

hội chùa Đống Lân được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch. 

+ Chùa Trúc Lâm Bản Giốc  

Chùa Trúc Lâm Bản Giốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Chùa 

được xây dựng trên diện tích 3ha, tựa vào núi Phja Nhằm, cách thác Bản Giốc 

khoảng 500m, có hướng chính nhìn ra toàn cảnh thác Bản Giốc. Đứng ở vị của 

chùa có thể ngắm nhìn cảnh quan cánh đồng lúa, bản làng, thác Bản giốc dòng 

sông Quây Sơn. 

 

Chùa được thiết kế theo lối 

kiến trúc thuần Việt với kết cấu 

gỗ lim, vật liệu gạch ngói cổ 

truyền, mái đao truyền thống, hệ 

thống câu đối bằng tiếng Việt.  

Kiến trúc bên trong chùa rất 

đẹp với các hiện vật như Tam 

Quan, Tòa Tam Bảo, Đức 

Thánh Trần Nhà Tổ, Khuôn 

viên Quan Âm Bồ Tát, vườn 

tượng La Hán, đền Mẫu thờ 

Triệu Tổ Hùng Vương, vườn 

địa đàng,... và một vài công 

trình Phật giáo khác. Ảnh 1.20. Chùa Trúc Lâm Bản giốc 
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Ngoài ra, chùa cũng là nơi đặt đền thờ vị anh hùng dân tộc Nùng Trí Cao- 

một nhân vật lịch sử có tầm ảnh hưởng, tài thao lược và quân sự xuất chúng, đặc 

biệt là có công lớn trong việc bảo vệ biên giới phía Bắc nước ta. 

d, Bảo vật quốc gia 

+ Chuông chùa Viên Minh (hay chuông chùa Đà Quận) và đền Quan Triều 

Quần thể di tích Đà Quận gồm 4 di sản văn hóa vật thể được xếp hạng 

gồm Chùa Viên Minh, đền Quan Triều và đôi chuông cổ được bảo tồn tại quần 

thể di tích.Chùa Viên Minh và đền Quan Triều đều thuộc xã Hưng Đạo, thành 

phố Cao Bằng. 

Quần thể di tích Đà Quận là nơi bảo tồn và lưu giữ đôi chuông quý, tương 

truyền là Thần Chung, tức Chuông Thần. Trong đó, chuông chùa Viên Minh là 

loại chuông lớn, cao 1,6m, đường kính phần rộng nhất gần 1m, trên chuông có 

ghi niên hiệu là Long Phi, Càn Thống, chi thập cửu niên Tân Hợi cốc nhật (tạm 

dịch: Ngày lành năm Tân Hợi, niên hiệu Càn Thống thứ 19, tức năm 1611). 

Chuông đền Quan Triều cao 1,78m, đường kính miệng 106cm, đường kính đáy 

là 60cm. Mỗi quả chuông là một tác phẩm nghệ thuật, là hiện vật gốc minh 

chứng trình độ, kỹ thuật đúc đồng tinh xảo, nghệ thuật điêu khắc điển hình của 

thế kỉ XVII. 

Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2496/QĐ-

TTg công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 5) năm 2016, Công nhận đôi chuông chùa 

Đà Quận là Bảo vật quốc gia. 

+ Bia Ma nhai Ngự chế của vua Lê Thái Tổ 

Bia Ma nhai Ngự chế của vua Lê Thái Tổ được xây dựng trên địa phận xã 

Hồng Việt, huyện Hòa An. Bia được tạo nên để ghi dấu sự kiện lịch sử năm 

Thuận Thiên thứ 4 (1431), Lê Thái Tổ thân chinh đem quân lên châu Thạch 

Lâm, trấn Thái Nguyên (nay là vùng Hòa An) để dẹp Bế Khắc Thiệu và Nông 

Đắc Thái có mưu đồ cát cứ. Bia được khắc 8 cột dọc dưới dạng một bài thơ bằng 

chữ Hán gồm 56 chữ, viết liền mạch từ trái sang phải, chữ khắc trên bia theo 

kiểu chữ khải chân.  

 

Ảnh 1.21. Bảo vật quốc gia Bia Ma nhai Ngự chế của vua Lê Thái Tổ 
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Xuôi theo dòng sông Rẻ Dào khoảng 2km là đền thờ Vua Lê tại xã Hoàng 

Tung, ngược dòng khoảng 1,5km có một bãi đất rộng, nền đất chắc chắn có thể 

xây dựng bến thuyền để hình thành tour khám phá các điểm di tích tại huyện 

Hòa An bằng đường sông.  

* Các lễ hội  

Cao Bằng có hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc lại có 

văn hóa với những phong tục tập quán riêng, từ đó hình thành nên bản sắc văn 

hoá mang đặc trưng của tỉnh. 

Hệ thống di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh đa dạng, phong phú gồm 

nhiều lễ hội, phong tục tập quán các làn điệu dân ca, dân vũ, trong đó phải kể 

đến một số di sản đặc biệt có giá trị như: lễ hội Lồng Tồng, lễ hội pháo hóa, lễ 

hội ánh sáng thác Bản Giốc, lễ hội Nàng Hai của dân tộc Tày, lễ hội Thanh 

Minh, lễ hội đền vua Lê, lễ hội đền Kỳ Sầm…   

+ Lễ hội du lịch thác Bản Giốc 

Lễ hội được diễn ra vào khoảng đầu tháng 10 tại khu du lịch thác Bản 

Giốc, Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, với mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh, quê 

hương, vùng đất Cao Bằng nói chung, đặc biệt là giới thiệu, quảng bá danh 

thắng quốc gia Thác Bản Giốc cũng như những nét văn hóa đặc sắc của nhân 

dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đến khách du lịch. 

Lễ hội được chia ra làm hai phần. Phần lễ tại chùa Phật tích Trúc Lâm 

Bản Giốc cùng các hoạt động nghi lễ như rước nước thiêng, cầu lễ quốc thái dân 

an,... Phần hội được tổ chức sau đó với các trò chơi dân gian, biểu diễn múa hát 

dân ca nghệ thuật, khám phá văn hóa ẩm thực, triển lãm tác phẩm nghệ thuật,... 

 

Ảnh 1.22. Lễ hội thác Bản Giốc năm 2019 



31 

 

 

+ Lễ hội Lồng Tồng (lễ hội xuống đồng) 

Đây là lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, 

gắn liền với nền nông nghiệp, được tổ chức trên một thửa ruộng lớn để cầu cúng 

thần nông cho được cây cối xanh tươi, mùa màng bội thu, gia súc sinh sôi trong 

năm mới. 

Lễ hội thường được tổ chức từ ngày 2 đến 30 tháng Giêng âm lịch cùng 

với những nghi lễ chính như dâng hương, bái thần. Tiếp đến, người chủ sẽ dắt 

một chú trâu to khỏe xuống mở đường cày đầu tiên, mở đầu cho mùa vụ mới. 

Cuối cùng, dân làng và khách du lịch có thể tham gia các trò chơi văn hóa dân 

gian như kéo co, múa võ, ném còn... 

+ Lễ hội Nàng Hai của dân tộc Tày 

Lễ hội nàng Hai hay còn gọi là nàng Trăng là một trong những lễ hội dân 

gian truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở Cao Bằng. Lễ hội diễn ra vào dịp 

đầu xuân, gắn với tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ, với ước mong về mùa 

màng tươi tốt, sinh sôi nảy nở. Hiện lễ hội này vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn 

những giá trị xưa cũ tại xã Tiên Thành (huyện Quảng Hòa) và xã Kim Đồng 

(huyện Thạch An). 

Hội Nàng Hai được tổ chức vào khoảng sau tết Nguyên Đán khoảng từ 

10-15 ngày và kéo dài đến trung tuần tháng ba (Thời gian tổ chức lễ hội phụ 

thuộc vào thời gian đã quy định của từng thôn bản). 

 

Ảnh 1.23. Lễ hội Nàng Hai của dân tộc Tày 

+ Hội Pháo hoa 

Thường được tổ chức vào mồng 2 tháng 2 âm lịch hàng năm tại huyện 

Quảng Hòa. Đây là lễ hội truyền thống độc đáo với màn tranh pháo hoa đầu 

xuân. Theo quan niệm của cộng đồng địa phương nơi đây trong ngày hội pháo 
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hoa, ai bắt được chiếc vòng pháo hoa cả năm sẽ may mắn và phát tài. Đây là một 

trong những ngày hội đông vui nhất tỉnh Cao Bằng, cuốn hút đông đảo mọi tầng 

lớp nhân dân ở các địa phương lân cận trong và ngoài tỉnh đến dự. 

+ Các lễ hội đền chùa khác 

Các lễ hội đền chùa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được tổ chức từ khoảng 

mùng 6 đến 15 tháng Giêng âm lịch. Các lễ hội đều mang ý nghĩa tưởng nhớ các 

bậc vĩ nhân đã có công bảo vệ bờ cõi, bảo vệ nhân dân, đồng thời, cầu phúc cầu 

may cho năm mới. Một số lễ hội thu hút đông đảo du khách tham gia như: lễ hội 

đền Vua Lê, lễ hội đền Kỳ Sầm, lễ hội đền Giẻ Đóong, lễ hội chùa Sùng 

Phúc,… 

* Nghệ thuật biểu diễn dân gian  

Cao Bằng là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như: Tày, 

Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô... mỗi dân tộc lại sở hữu kho tàng văn nghệ 

dân gian đặc trưng riêng. 

+ Hát Then của người Tày 

Hát Then là loại hình nghệ thuật diễn xướng phục vụ đời sống tâm linh 

của đồng bào dân tộc Tày. Trong tiếng Tày, Then có nghĩa là Thiên, tức là Trời, 

vì thế hát then được người Tày coi là điệu hát của thần tiên, lời hát giúp gửi 

những lời ước mong của dân làng đến nhà trời. 

Hát then không chỉ là một làn điệu dân ca mà còn là sự tổng hòa của 

nhiều hoạt động nghệ thuật như múa, đàn, hát…Lời hát Then được chắt lọc từ 

đời sống tinh thần, nhân sinh quan và cũng là những câu hát trữ tình với giai 

điệu dễ nghe, hấp dẫn. 

+ Nghệ thuật ca tuồng Dá Hai 

Dá Hai là loại hình ca kịch tuồng nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân 

tộc Nùng ở xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. Đây là một loại hình nghệ thuật 

nhiều màu sắc. Dá Hai thể hiện được mọi mặt của đời sống văn hóa vật chất, 

tinh thần và các mối quan hệ xã hội. 

+ Hát Páo dung dân tộc Dao 

Hát Páo dung là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân 

tộc Dao tỉnh Cao Bằng. Thông qua hát Páo dung người Dao gửi gắm tâm tư, tình 

cảm, ước nguyện về một cuộc sống tốt đẹp.  

Với mỗi nhóm người Dao khác nhau thì lối hát Páo dung cũng có sự khác 

biệt trong làn điệu, âm hưởng nhưng nội dung chính vẫn là đề cao tinh thần lao 

động, lẽ sống, phép ứng xử, ca ngợi tình yêu đôi lứa.  

+ Hát sli, lượn 

Đây là một làn điệu dân ca phổ biến và đặc sắc của cộng dồng dân tộc 

Nùng. Điệu hát có thể hát bất cứ lúc nào, địa điểm nào, không cần nhạc cụ hay 



33 

 

 

điệu múa đi kèm, chỉ cần có người có thể hát đối với nhau. Mỗi làn điệu đều có 

cách thể hiện thế giới tâm hồn riêng, có những khả năng chuyển tải và gợi cảm 

sâu sắc. 

+ Múa khèn Mông 

Múa Khèn của đồng bào Mông được truyền  qua nhiều thế hệ. Đối với 

người Mông, khi múa khèn phải múa bằng nhạc cụ cho họ làm ra đó là khèn 

Mông. Người Mông đã sáng tạo ra cây khèn có cấu tạo phù hợp với dáng khung 

người và các thế quây, nhảy. Nghệ nhân múa hèn với những bước nhún, bước 

đảo, bước quay hoặc vừa ôm khèn, vừa lăng mình trên đất tạo nên vũ đạo rất 

đẹp. Với cộng đồng người Mông, tiếng khèn dường như là phương thức để 

chuyển tải, thổ lộ tâm tư, nguyện vọng của mình.  

* Nhà ở, trang phục 

+ Nhà truyền thống 

Nhà ở truyền thống của các dân tộc tại Cao Bằng chủ yếu có 3 kiểu nhà: 

nhà sàn, nhà đất, nửa sàn nửa đất. Đối cộng đồng người Tày, Nùng, Lô Lô chủ 

yếu ở nhà sàn. Tuy nhiên, kiến trúc nhà sàn lại có sự khác nhau giữa các vùng 

trong tỉnh Cao Bằng. Ở các huyện phía Đông, nhà sàn được lợp bằng ngói âm 

dương, nhà có hai mái, thường có 3 gian hoặc 5 gian. Nguyên liệu làm nhà khá 

phong phú, nhưng phần lớn được làm từ gỗ. Một số huyện dựng nhà sàn với 

khung gỗ nhưng vách lại trát bằng đất. Đặc biệt ở huyện Trùng Khánh, với đặc 

thù là huyện biên giới, thiên nhiên có phần khắc nghiệt nên kết hợp với nguyên 

liệu sẵn có trong tự nhiên, phần lớn các ngôi nhà sàn nơi đây được dựng lên từ đá. 

Đối với các huyện phía Tây, như Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, nhà sàn có 4 

mái và được dựng hoàn toàn bằng gỗ. Cũng với nguyên liệu làm bằng gỗ nhưng 

nhà sàn của người Lô Lô ở huyện Bảo Lạc được dựng khang trang hơn cả. 

Có thể do đặc trưng sinh sống trên địa hình cao so với các dân tộc như 

Tày, Nùng lại thêm khí hậu lạnh vì vậy cộng đồng người Dao, H’Mông tại Cao 

Bằng từ bao đời nay vẫn duy trì sinh sống trong ngôi nhà trình tường (nhà đất). 

Nét độc đáo trong kiến trúc ngôi nhà trình tường là sự tương đối thống nhất theo 

một khuôn mẫu, dù to hay nhỏ đều phải có ba gian, hai cửa, gồm: Một cửa chính 

giữa nhà và một cửa phụ ở đầu hồi nhà bên trái, hoặc bên phải để ra chuồng trâu, 

chuồng lợn phía sau. Ngoài ra, còn làm thêm 2 cửa sổ ở bên trái, bên phải lối ra 

vào và 1 cửa sổ ở gian bếp. 

* Trang phục 

+ Trang phục dân tộc Tày 

So với một số dân tộc khác, trang phục phụ nữ Tày không rực rỡ nhưng 

trang nhã, thể hiện tính cách của người phụ nữ Tày chân thành, trầm lắng và sâu 

sắc. Tất cả từ quần, áo, váy, thắt lưng, túi vải đeo, đôi giày đến chiếc khăn đội 

đầu, khăn trùm đều được làm bằng vải chàm dệt thủ công tỉ mỉ, khéo léo. 
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+ Trang phục dân tộc Nùng 

Trang phục truyền thống của dân tộc Nùng ở Cao Bằng chính là những bộ 

quần áo được cắt may từ vải đen nhuộm chàm, phần lớn không có nhiều hoa văn 

và đường nét. Trang phục nữ giới người Nùng có khá nhiều điểm tương đồng 

với phụ nữ Tày, song màu sắc, kiểu cách hoa văn trang trí và kích thước lại khác 

nhau. Trang phục nam gồm có áo, quần, thắt lưng, khăn đội đầu, túi vải thêu, đồ 

trang sức bằng bạc. 

+ Trang phục dân tộc Dao Tiền 

Trang phục của người Dao Tiền, thường chỉ sử dụng 2 màu sắc chủ đạo là 

chàm và đen, đây là hai màu sắc tinh tế, nhã nhặn và hài hòa, khi kết hợp với 

hoa văn trên vải, tạo nên một bộ trang phục độc đáo và khác biệt. 

+ Trang phục dân tộc Mông. 

Đối với dân tộc Mông ở Cao Bằng, trang phục truyền thống là niềm tự 

hào. Trang phục truyền thống của người Mông chủ yến may bằng vải lanh tự dệt 

có màu sắc sặc sỡ, hoa văn bắt mắt đặc trưng. Bộ trang phục nữ hoàn chỉnh 

thường gồm áo xẻ cổ, váy xòe xếp ly, xà cạp và khăn đội đầu. Trong đó, áo 

được trang trí với kỹ thuật đa dạng. 

+ Trang phục dân tộc Lô Lô. 

Dân tộc Lô Lô gồm hai dòng Lô Lô đen và Lô Lô hoa. Cao Bằng là nơi 

sinh sống của dòng Lô Lô đen (Bảo Lạc). 

Trang phục của người Lô Lô đen có màu đen làm chủ đạo. Đối với người 

phụ nữ, họ mặc áo ngắn, màu đen chàm để hở bụng, xẻ ngực, hai ống tay hẹp 

nối từ bả vai xuống cổ tay bằng những khoanh vải màu xanh, đỏ, tím, vàng. 

+ Trang phục dân tộc Sán Chỉ. 

Không rực rỡ, cầu kỳ như trang phục truyền thống của người dân tộc 

Mông, Dao Đỏ, Lô Lô… trang phục truyền thống của người Sán Chỉ ở Cao 

Bằng có phần đơn giản hơn nhưng vẫn ẩn chứa những nét độc đáo riêng biệt. 

Phụ nữ  Sán Chỉ luôn mặc váy chàm dài ngang bọng cổ chân, áo mặc theo cặp. 

Điểm nhấn trong trang phục là các mép áo có đường viền là một dải màu đỏ. 

Khi mặc trang phục truyền thống của dân tộc phải vấn tóc, đội khăn màu đen và 

đeo thêm vòng cổ, vòng tay bằng bạc.  

* Nghề truyền thống 

Bên cạnh những nét đặc trưng trong trang phục, nghệ thuật… Cao Bằng 

cũng được khách du lịch biết đến với những làng nghề truyền thống lâu đời. 

+ Làng rèn Phúc Sen 

Làng rèn Phúc Sen thuộc xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, cách thành phố 

Cao Bằng khoảng 30km. Nghề rèn Phúc Sen được hình thành khoảng 500 năm 

trước. Người dân sinh sống ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng. 
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Hiện nay tại đây vẫn còn 6 xóm đang duy trì và phát triển nghề rèn với 

khoảng trên 150 lò rèn đang hoạt động. Sản phẩm chủ yếu là các loại công cụ 

phục vụ sản xuất nông nghiệp như dao, búa, rìu, cuốc, cào, đục... Nghề rèn tại 

Phúc Sen đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 446/QĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2019. 

+ Nghề dệt thổ cẩm 

Thổ cẩm là sản phẩm dệt thủ công không thể thiếu trong đời sống của 

cộng đồng dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng. Để dệt nên một tấm vải thổ cẩm 

người phải trải qua các công đoạn: quay sợi, mắc khung, tạo hoa văn, dệt vải. 

Người dân tộc sử dụng sợi bông nhuộm chàm và tơ tằm nhuộm màu để dệt. Đặc 

biệt, hoa văn trên thổ cẩm được dệt ở mặt trái để hiện lên ở mặt phải của tấm 

vải. Trên tấm thổ cẩm thường có 6 màu chủ đạo, gồm: Xanh, đỏ, vàng, tím, 

trắng, đen. Hoa văn được người dân đưa vào thổ cẩm là hình ảnh của những loài 

hoa, chim muông, thú quý... những hình ảnh quen thuộc hàng ngày. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn xóm Lũng Nọi, xã Ngọc Đào, 

huyện Hà Quảng là địa phương duy nhất còn lưu giữ và phát triển được nghề dệt 

thổ cẩm truyền thống của người Tày, Nùng. 

+ Nghề in hoa văn bằng sáp ong của dân tộc Dao Tiền 

Người Dao Tiền ở Cao Bằng từ bao đời nay đã có nghề truyền thống in 

hoa văn sáp ong trên vải, công việc này do người phụ nữ đảm nhiệm. Người Dao 

tiền Cao Bằng phân bố tại huyện Nguyên Bình với các xã: Hoa Thám, Hưng 

Đạo, Thịnh Vượng, Tam Kim. 

Để có sản phẩm ưng ý người phụ nữ 

Dao Tiền phải tiến hành rất nhiều công 

đoạn và quy trình in sáp ong cũng đòi hỏi 

rất khắt khe từ khâu dệt vải, đun sáp ong, 

in họa tiết cho đến nhuộm chàm. Những 

tấm vải in hoa văn sáp ong được phụ nữ 

Dao Tiền sử dụng để khâu váy. Chiếc váy 

màu chàm với các họa tiết hoa văn tinh xảo 

đã tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, giản dị của 

phụ nữ Dao Tiền, qua đó cũng thể hiện bàn 

tay tỉ mỉ, khéo léo, óc thẩm mỹ, sáng tạo 

của họ. 

 

 

Ảnh 1.24. Trang phục của người  

phụ nữ Dao Tiền 

+ Nghề làm hương Phia Thắp 

Nghề làm hương của người Nùng ở xã Phúc Sen, Quảng Hòa đã có từ rất 

lâu đời. Hương Phia Thắp hoàn toàn không dùng hóa chất, người dân nơi đây 
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vào rừng hái lá cây bầu hắt mọc tự nhiên bên những vách đá, đem về phơi khô, 

tán nhỏ và dùng làm chất keo kết dính tự nhiên giữa các loại bột với que hương. 

Chân hương được làm từ tre có dóng dài hoặc cây mai, vừa thẳng, vừa dẻo lại dễ 

bắt lửa. Gỗ thông mục được nghiền nát thành bột để tạo màu… 

Một vài năm trở lại đây, làng 

Phia Thắp triển khai hoạt động du 

lịch cộng đồng, đón khách du lịch 

đến nghỉ ngơi, trải nghiệm, tìm hiểu 

cuộc sống của làng. Tuy mới triển 

khai mô hình nhưng đã tạo được ấn 

tượng và thu hút khách du lịch trong 

cũng như ngoài nước.  
 

Ảnh 1.25. Khách du lịch trải nghiệm làm 

hương tại làng Phia Thắp 

Bên cạnh những nghề truyền thống kể trên, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

còn một số nghề có lịch sử lâu đời vẫn được bảo tồn và phát huy như: nghề làm 

giấy bản của người Nùng, nghề làm đường phên, nghề làm ngói (Quảng Hòa), 

nghề làm miến dong (Nguyên Bình), nghề đan lát, nghề chạm bạc… Tất cả nghề 

truyền thống cần được bảo tồn và phát huy để có thể hình thành các điểm du lịch 

phụ trợ cho các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh. 

* Đặc sản của địa phương 

Cao Bằng là vùng đất có nhiều đặc sản nổi tiếng, ẩm thực phong phú. 

Người Cao Bằng đã khéo léo kết hợp gia vị với sản vật địa phương, để tạo ra 

nhiều món ngon lôi cuốn khách du lịch. 

+ Rau rừng: Hàng chục loại rau rừng thường xuyên được dùng trong các 

bữa ăn của đồng bào các dân tộc tại Cao Bằng như: rau dạ hiến (phiéc yiển, rau 

bò khai), rêu đá, rau chuối rừng, hoa ban, v.v. Nhiều loại rau rừng, ngoài giá trị 

ẩm thực còn có giá trị chữa bệnh. 

+ Các món chính: Vịt quay 7 vị, lợn sữa quay nhồi lá mác mật (đạt Huy 

chương Vàng tại Hội thi “Chế biến các món ăn dân tộc” năm 2002 tại Hà Nội), 

thịt lợn ướp bột gạo chua của Bảo Lâm, Bảo Lạc, thịt nướng, chả cuốn mác mật, 

cá Trầm Hương nướng, phở chua, bánh cuốn, bánh Coóng phù (bánh trôi), bánh 

áp chao, bánh trứng kiến (pẻng rày)... 

+ Một số sản vật địa phương nổi tiếng khác: Hạt dẻ Trùng Khánh, quả 

mác mật, mận (Bảo Lạc), lê (Đông Khê), miến giong (Nguyên Bình);... 

Bên cạnh đó, Cao Bằng là địa phương có nhiều loại rưọu được làm từ gạo, 

ngô, khoai, sắn, mật mía, chuối quả với cách nấu, ủ truyền thống vô cùng đặc sắc. 

* Các tài nguyên du lịch văn hóa khác. 

+ Các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng 
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Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài 333 

km, có 01 cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, 3 cặp cửa khẩu chính là Trà Lĩnh, Sóc 

Giang, Lý Vạn và nhiều cặp cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan...  

- Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng 

Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng nằm tại Thị trấn Tà Lùng, Quảng Hòa, Cao 

Bằng, là điểm cuối của quốc lộ 3, nối với cửa khẩu Thủy Khâu bên phía Trung 

Quốc. Cửa khẩu Tà Lùng là cửa khẩu chính của tỉnh Cao Bằng, nằm gần ngã ba 

nơi sông Bắc Vọng đổ vào sông Bằng. Cửa khẩu được nâng cấp lên thành cửa 

khẩu quốc tế từ ngày 26/9/2012. 

- Cửa khẩu Lý Vạn 

Cửa khẩu Lý Vạn là một cửa khẩu được nâng cấp thành cửa khẩu chính 

vào năm 2012, thuộc xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, Cao Bằng. Cửa khẩu Lý Vạn 

thông thương sang cửa khẩu Thạc Long ở huyện Đại Tân, TP. Sùng Tả, tỉnh 

Quảng Tây, Trung Quốc. 

- Cửa khẩu Trà Lĩnh 

Cửa khẩu Trà Lĩnh hay cửa khẩu Hùng Quốc hay cửa khẩu Nà Đoỏng là 

cửa khẩu thuộc bản Hía ở thị trấn Hùng Quốc, huyện Trùng Khánh (huyện Trà 

Lĩnh cũ) tỉnh Cao Bằng. Cửa khẩu Trà Lĩnh thông thương sang cửa khẩu Long 

Bang ở thành phố Bách Sắc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

Cửa khẩu Trà Lĩnh là điểm cuối của tỉnh lộ 205, cách thị trấn Hùng Quốc 

khoảng 6 km theo đường này về hướng bắc. Tên cửa khẩu Nà Đoỏng được gọi 

theo bản Nà Đoỏng là bản ở trước bản Hía khi ra cửa khẩu. Tuy nhiên tên chính 

thức và được dùng trong giới chức hành chính, biên phòng và hải quan là cửa 

khẩu Trà Lĩnh. 

- Cửa Cửa khẩu Sóc Giang  

Là cửa khẩu chính nằm ở bản Sóc Giang xã Sóc Hà, nối Hà Quảng, Cao 

Bằng với Quảng Tây, Trung Quốc qua cửa khẩu tương ứng là Bình Mãng. Cửa 

khẩu Sóc Giang thông thương sang cửa khẩu Bình Mãng ở thành phố Bách Sắc 

tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cửa khẩu Sóc Giang cách thành phố Cao Bằng 

42km theo đường thẳng về hướng bắc tây bắc và khoảng 55 km theo tỉnh lộ 203. 

Cửa khẩu gần kề với nơi sông Bằng chảy vào đất Việt khẩu Sóc Giang 

+ Phố đi bộ Kim Đồng 
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Phố đi bộ Kim Đồng nằm trên 

đường Kim Đồng, thành phố Cao 

Bằng, chính thức hoạt động từ tháng 

10/2019. Không gian phố đi bộ trải 

rộng trên diện tích hơn 2 ha, dài hơn 

600m, hoạt động từ 19 - 23 giờ các 

ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Phố 

đi bộ là nơi diễn ra các hoạt động biểu 

diễn văn hóa, văn nghệ đường phố, trò 

chơi dân gian phục vụ du khách với 

điểm nhấn là chợ ẩm thực và hàng lưu 

niệm với 70 gian hàng phục vụ ăn 

uống, bán đồ lưu niệm, đặc sản Cao 

Bằng vừa đáp ứng nhu cầu của du 

khách vừa quảng bá sản phẩm địa 

phương. 

 

Ảnh 1.26. Phố đi bộ Kim Đồng 

+ Chợ phiên 

Với cộng đồng các dân tộc ở Cao Bằng nói riêng và các tỉnh miền núi nói 

chung thì chợ phiên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. 

Chợ của các xã, huyện ở Cao Bằng họp theo phiên và tính theo lịch âm.  

Mỗi phiên chợ lại có một nét độc đáo riêng bởi sản phẩm hàng hóa được 

bày bán chủ yếu ngoài nhu yếu phẩm thiết yếu là sản vật địa phương và những 

đồ dùng do người dân địa phương sản xuất. Chợ không chỉ là nơi để trao đổi 

hàng hóa mà còn là nơi thể hiện rõ bản sắc văn hóa của từng dân tộc, từng làng 

bản. Vì vậy, khi khai thác các điểm du lịch tại các huyện trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng, phiên chợ cũng là một tài nguyên hấp dẫn có thể khai thác. 

1.2. Nguồn lực tỉnh Cao Bằng phục vụ phát triển du lịch 

1.2.1. Nguồn lực kinh tế 

Năm 2019, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tăng 7,23%; GRDP bình 

quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng tăng 2,1 triệu đồng; thu ngân sách đạt 2.208 tỷ 

đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn 2.391 triệu USD; 

tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10.250 tỷ đồng. Về cơ cấu nền kinh tế khu vực vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ; thuế sản phẩm 

trừ trợ cấp sản phẩm trong GRDP lần lượt là 22,10%; 25,26%; 49,60% và 3,04%.  

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 

4,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản tăng 2,32%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,51%; khu vực dịch vụ 

tăng 4,45%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,3%. Trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - 

xã hội, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng dương. Về cơ cấu nền kinh tế, 
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khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 21,93%; khu vực công 

nghiệp và xây dựng chiếm 18,93% (riêng công nghiệp chiếm 8,58%); khu vực 

dịch vụ chiếm 55,32% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,82%. 

Biểu đồ 1. Cơ cấu nền kinh tế tỉnh Cao Bằng năm 2015 và 2020 

  
 

Bảng 1.1. Cơ cấu kinh tế tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020 

Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2019 
2020  

(ước tính) 

Tổng giá trị sản xuất     

- Công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp 
% 18,27 25,26 26 

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 29,24 22,10 21,5 

- Thương mại, dịch vụ % 47,95 49,60 49,7 

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp % 4,54 3,04 2,8 

Nguồn: UBND tỉnh Cao Bằng 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng 

công nghiệp, xây dựng (chiếm tỷ trọng 26,0%, tăng 7,73% so với năm 2015) và 

dịch vụ (chiếm tỷ trọng 49,7%, tăng 1,75% so với năm 2015), giảm tỷ trọng 

nông, lâm, ngư nghiệp (chiếm tỷ trọng 21,5%, giảm 7,74% so với năm 2015); 

thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 2,8%, giảm 1,74% so với năm 2015. 

1.2.2. Nguồn lực xã hội 

- Hiện trạng dân số: Theo tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, tổng 

dân số toàn tỉnh Cao Bằng là 530.341 người, trong đó dân số nam là 265.620 

người, chiếm 50,09%, dân số nữ là 264.721 người, chiếm 49,91%. Dân số khu 

vực thành thị là 123.407 người, chiếm 23,27% tổng dân số; dân số nông thôn 

406.934 người, chiếm 76,73%. Mật độ dân số khá thưa, trung bình79 người/km². 

- Dân tộc: Cao Bằng có 28 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, tỷ lệ đồng 

bào thiểu số lên tới 94,88%. Trong đó, dân tộc Tày chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 
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41 %), Nùng (31,1%), H’Mông (10,1%), Dao (10,1%), Việt (5,8%), các dân tộc 

như Lô Lô, Sán Chỉ được xếp vào diện tân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh.  

- Nguồn lao động: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú 

trọng; thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy 

mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đã đào tạo nghề cho 

29.500 lao động, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 7.770 người, 

nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 34% (năm 2015) lên 45% (năm 2020), trong 

đó nâng tỷ lệ đào tạo nghề từ 25,5% (năm 2015) lên 33% (năm 2020); đạt 100% 

mục tiêu Nghị quyết Đại hội; tạo việc làm cho 60.000 lao động, đạt 120% kế 

hoạch, trong đó có trên 800 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 

giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 3,6%. 

- Giáo dục đào tạo: Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đổi mới căn bản, 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cơ sở vật chất trường, lớp học được tăng 

cường đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa; trang thiết bị dạy 

học được bổ sung thường xuyên cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy, học. Xây 

dựng được 88 trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 169 trường đạt 

chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, đạt chuẩn về 

trình độ đào tạo theo quy định. Chất lượng giáo dục được duy trì, ổn định, tỷ lệ 

học sinh tốt nghiệp hệ trung học phổ thông hằng năm đạt trên 90%. 

- Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao: được đẩy mạnh với nhiều 

hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân 

dân như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với 

xây dựng nông thôn mới, phong trào thể dục thể thao… Bên cạnh đó, công tác 

bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trọng 

điểm được chú trọng 

-  Y tế chăm sóc sức khỏe: Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh tại các 

tuyến, bố trí đầy đủ cán bộ y bác sĩ và thuốc men, trang thiết bị cơ bản đáp ứng 

nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được 

nâng cao về trình độ chuyên môn. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được 

tăng cường, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Công tác dân 

số - kế hoạch hóa gia đình thường xuyên được quan tâm, tập trung công tác 

tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình để ổn định, 

nâng cao chất lượng dân số. 

- Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông, báo chí, 

phát thanh, truyền hình: tiếp tục phát triển mạnh, đáp ứng được yêu cầu phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin của nhân dân; 100% xã được 

phủ sóng điện thoại di động 3G, 4G và có cáp quang đến xã, mật độ điện thoại 

đạt 98 thuê bao/100 dân; 177 bưu cục và điểm phục vụ bưu điện; 70 xã có đài 

phát thanh và hệ thống loa đến các thôn. Hệ thống hội nghị truyền hình được 

đầu tư, trang bị, đáp ứng nhu cầu chỉ đạo điều hành trực tuyến từ tỉnh đến huyện. 

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử có nhiều bước cải 
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thiện, góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan 

nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

1.3. Kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch 

Các công trình, kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch gồm: các công trình giao 

thông vận tải, đường xá, cầu cống... các công trình của ngành bưu chính - viễn 

thông hệ thống đường cáp quang, các trạm, vệ tinh... hay các công trình của 

ngành điện như đường dây, nhà máy phát điện.... 

1.3.1. Hệ thống giao thông 

Hạ tầng giao thông của Cao Bằng chủ yếu là đường bộ. Trong những năm 

gần đây, nhờ được sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước, mạng lưới giao thông trên 

địa bàn, với các đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, đường liên thôn chất 

lượng từng bước được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả giao thông 

đối nội và đối ngoại góp phần phát triển KT- XH của tỉnh. 

Giao thông đường bộ 

Hệ thống đường quốc lộ 

Đường Hồ Chí Minh: Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Cao Bằng, gồm đoạn 

đường từ Pác Bó đến thành phố Cao Bằng được khởi công xây dựng năm 2009, 

hoàn thành 2013 với tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. 

Đường quốc lộ: Cao Bằng có 05 tuyến quốc lộ đi qua địa phận tỉnh gồm: 

- Quốc lộ 3: Điểm đầu tuyến từ cầu Đuống Hà Nội đi qua Thái Nguyên, 

Bắc Kạn và điểm cuối tại cửa khẩu Tà Lùng với tổng chiều dài khoảng 340km, 

đoạn qua địa phận Cao Bằng dài 105km (km239 – km344). 

- Quốc lộ 34: điểm đầu từ thành phố Hà Giang, điểm cuối là cửa khẩu 

Hùng Quốc (Địa phận Trà Lĩnh, Cao Bằng), chiều dài 266km, đoạn qua địa bàn 

Cao Bằng từ km số 73 (Pác Nhùng) – km số 247 (Khau Đồn) – km 266 (cửa 

khẩu Hùng Quốc) dài 193 km, trong đó:  

+ Đoạn từ km 73 (Pác Nhùng) – km 248 (Khâu Đồn) dài 174 km là đường 

cấp V miền núi, (đoạn km 212 (Nguyên Bình) – km 247 (Khâu Đồn) đang cải 

tạo nâng cấp đạt cấp IV miền núi. 

+ Đoạn từ đèo Mã Phục – cửa khẩu Hùng Quốc dài 19km, cấp đường IV 

miền núi, mặt rải nhựa, chất lượng trung bình. 

- Quốc lộ 34B trước tháng 6/2017 là QL4A cũ và đoạn đường tỉnh 209 

(Đông Khê – lối mở Nà Lạn, Đức Long, Thạch An), mặt đường khá tốt, đạt tiêu 

chuẩn đường cấp IV miền núi. 

- Quốc lộ 4C: Điểm đầu là thành phố Hà Giang qua địa phận Cao Bằng từ 

km 200 (Niên Sơn) đến km 217 (Lý Bôn, Bảo Lâm) và nối vào QL34 tại km100; 

đoạn qua Cao Bằng có chiều dài 17km, đạt cấp V miền núi. 
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- Quốc lộ 4A: Dài khoảng 330km, điểm đầu từ Kéo Ái (Thạch An) – 

thành phố Cao Bằng – Trà Lĩnh – Sóc Giang, điểm cuối là thị trấn Bảo Lạc. Đạt 

cấp IV và cấp V miền núi (tùy đoạn). 

Hệ thống đường tỉnh 

Tỉnh Cao Bằng có 20 tuyến đường với chiều dài là 644,5 km (trong đó 39 

km chưa mở), được phân bố khắp các huyện của tỉnh, đường chủ yếu từ cấp IV 

đến cấp VI  miền núi và cấp A-B GTNT, cụ thể: ĐT.201 (Sóc Giang - Thông 

Nông - Bảo Lạc): toàn tuyến dài 65km; ĐT.202 (Ca Thành - Lũng Pán - Bản 

Riển) dài 49km; ĐT.203 (cầu Gia Cung - Cao Bình) dài 9km; ĐT.204 (Nặm 

Thoong - thị trấn Thông Nông - cửa khẩu Cần Yên) dài 57km cấp V miền núi; 

ĐT.205 (Quảng Uyên - Cách Linh - Tà Lùng) dài 30km, cấp VI miền núi; 

ĐT.206 ( Quảng Uyên - Trùng Khánh - Bằng Ca chiều dài 64,4km; Đoạn Thị 

trấn Trùng Khánh – Bằng Ca dài 40 km đã chuyển thành QL.4A; ĐT.207 (Tà 

Phầy - Hạ Lang - Bằng Ca - cửa khẩu Lý Vãn) dài 67 km; Đoạn Hạ Lang - Bằng 

Ca dài 28 km đã chuyển thành QL.4A; ĐT 208 (TT Đông Khê - Hòa Thuận - Cô 

Ngân - Hạ Lang - cửa khẩu Thị Hoa) dài 83km; ĐT.209 (Tân An - Quang Trọng 

- Đông Khê - cửa khẩu Đức Long) chiều dài 86,5km; ĐT.209 A (Quang Trọng - 

Ma Nu) dài 12km; ĐT.210 (Trà Lĩnh - Sóc Giang) dài 49km; ĐT.211 (Trà Lĩnh 

- TT Trùng Khánh) dài 28km; ĐT.212 (Pác Bó - Nà Bản) dài 32 km; ĐT.213 

(TT.Trùng Khánh - cửa khẩu Pò Peo) dài 22km; ĐT.214 (Dân Chủ - Phù Ngọc - 

Mã Ba - Quang Hán) dài khoảng 35km; ĐT.215 (TT Thông Nông - Bản Ngà - 

Pác Nhùng) dài 125km; ĐT.216 (TT Nước Hai - Thông Nông - Nguyên Bình - 

đèo Cao Bắc) dài 87km; ĐT.217 (Bảo Lạc - Cốc Pàng) dài 28km. 

Hệ thống đường đô thị 

Đường đô thị chủ yếu là thành phố Cao Bằng, tổng số 145,8km, 141 

tuyến, có 12,1km bê tông xi măng, 27,2km nhựa, còn lại là đá dăm, cấp phối và 

đất, các đường đang từng bước được xây dựng, một số đường chưa đủ tiêu 

chuẩn đường đô thị, cần phải xây dựng theo quy hoạch trong những năm tới. 

Hệ thống đường giao thông nông thôn  

Đường huyện: Hệ thống đường huyện Cao Bằng có tổng chiều dài 

1445,4km. Tỉ lệ rải nhựa mặt đường huyện đạt 26,7% (386km), chủ yếu tập 

trung cao ở huyện Hà Quảng, các huyện có ít đường nhựa nhất là huyện Quảng 

Hòa, Bảo Lâm... các tuyến đường huyện tuy được rải nhựa nhưng là đường giao 

thông nông thôn cấp A và B, chỉ một số tuyến là cấp V và VI, mặt đường hẹp, 

kết cấu mặt đường mỏng nên chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng gia 

tăng, các tuyến đường còn lại là đường cấp phối và đường đất  việc đi lại từ 

huyện đến các xã nhìn chung chưa được thuận tiện. 

Giao thông đường sông:  

Tỉnh Cao Bằng có nhiều sông và suối, nhưng nhỏ, chủ yếu là sông Bằng 

Giang có ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội bằng việc mở rộng hành lang liên 

kết, không gian lưu thông qua các con sông với các tỉnh và vùng lân cận không 
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đáng kể, mục đích chủ yếu là hệ thống trong nội tỉnh. Lưu lượng hàng hoá, hành 

khách vận chuyển trong tỉnh và ra ngoài tỉnh chủ yếu sử dụng phương tiện, hệ 

thống đường bộ. Tỉnh đang nghiên cứu đầu tư khai thác đoạn đường sông từ thị 

xã Cao Bằng đi Tà Lùng phục vụ mục đích du lịch 

1.3.2. Hệ thống cung cấp điện 

Hiện nguồn điện cung cấp cho lưới điện tỉnh Cao Bằng gồm trạm 220 KV 

Cao Bằng được cấp từ đường dây 220 KV nhà máy Thủy điện Nho Quế 3; các 

Trạm 110 KV Cao Bằng được cấp từ đường dây 110 KV Thái Nguyên - Cao 

Bằng; Trạm 110 KV ( tại huyện Quảng Uyên nay là là huyện Quảng Hòa) được 

cấp từ đường dây 110 KV Cao Bằng - Lạng Sơn. Ngoài ra còn có các nguồn cấp 

điện từ mạch vòng đường dây 35 KV liên tỉnh Cao Bằng - Hà Giang, Cao Bằng 

- Lạng Sơn. Việc liên kết các mạch vòng đường dây 110 KV và 35 KV đã hạn 

chế tối đa thời gian ngừng cung cấp điện trên địa bàn khi có sự cố kỹ thuật trên 

lưới, đáp ứng cấp điện liên tục, đảm bảo hoạt động ổn định của các nhà máy, cơ 

sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, trường học; sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. 

Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn và thành phố Cao Bằng đã có điện lưới 

quốc gia, 89,19% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia. 

1.3.3. Hệ thống cung cấp nước 

Nguồn nước: Cao Bằng có hệ thống sông, suối, ao, hồ, sông đa dạng với 

trữ lượng nước lớn nên nguồn nước mặt tương đối dồi dào. Tuy nhiên, do điều 

kiện địa hình miền núi bị chia cắt mạnh nên vào mùa mưa nước khá nhiều, thậm 

chí còn có hiện tượng lũ lụt, nhưng vào mùa khô đôi khi thiếu nước ở vùng cao, 

núi đá. 

Tình trạng cung cấp nước sạch: Cao Bằng chỉ có một nhà máy nước với 

tổng công suất trên 5.000m3/ngày đêm, cung cấp cho gần 100% dân số thành 

phố, còn lại các thị trấn trong tỉnh hầu hết sử dụng nguồn nước tự nhiên cho sinh 

hoạt mà chưa qua xử lý. Chất lượng nước chưa đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước 

sinh hoạt. Hệ thống đường ống cung cấp nước cũ và lạc hậu. Với các xã, huyện 

xa trung tâm chủ yếu dùng các nguồn nước giếng khoan, nước mặt của sông, 

suối, hồ chưa qua xử lý và khử trùng. Tỉnh đang tiếp tục triển khai chương trình 

nước sạch quốc gia tại các vùng cao và nông thôn miền núi. 

1.3.4. Hệ thống bưu chính viễn thông 

Trong giai đoạn 2015 - 2019 bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 

và truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình phát triển khá mạnh, đáp ứng 

được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin của nhân 

dân, tính đến 2020, cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Một số chỉ tiêu 

cụ thể: 

- 100% xã được phủ sóng điện thoại di động 3G, 4G và có cáp quang đến 

xã, mật độ điện thoại đạt khoảng 98 thuê bao/100 dân; 70 xã có đài phát thanh 

và hệ thống loa đến các xóm bản; Hình thành được 151 điểm bưu điện văn hóa 
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xã; 177 bưu cục và điểm phục vụ bưu điện; dịch vụ bưu chính công ích được 

tích cực triển khai;  

- Hệ thống hội nghị truyền hình được đầu tư, trang bị, đáp ứng nhu cầu 

chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ tỉnh đến huyện; Ứng dụng công nghệ thông tin 

được đẩy mạnh: phát triển chính quyền điện tử, an toàn và an ninh thông tin 

được chú trọng; hệ thống quản lý văn bản điều hành Voffice được triển khai liên 

thông đến cấp xã; hoàn thành Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện 

tử...góp phần cải cách hành chính, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan quản lý du lịch nói riêng. 

1.3.4. Dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm: 

Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngoài sự hiện diện của 2 chi nhánh ngân hàng 

thực hiện các nhiệm vụ chính sách là Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính 

sách Xã hội còn có 4 chi nhánh ngân hàng thương mại cấp tỉnh, trong đó có 3 

chi nhánh ngân hàng thương mại có cổ phần Nhà nước chi phối, gồm: Agribank, 

BIDV, VietinBank và 1 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần là LienViet 

PostBank cùng 3 tổ chức tài chính vi mô khác. 

Hệ thống ngân hàng cũng đã lắp đặt được 41 máy ATM, 159 thiết bị chấp 

nhận thẻ, phát hành được gần 222,9 nghìn thẻ ATM. Sự phát triển, mở rộng 

mạng lưới hoạt động của các ngân hàng đã góp phần tạo thuận lợi hơn cho 

người dân, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn vay, dịch vụ ngân 

hàng hiện đại. Việc phát triển này cũng tạo thuận lợi cho khách du lịch, đặc biệt 

đối với khách du lịch quốc tế đã quen với việc sử dụng thẻ tín dụng và các hình 

thức thanh toán không sử dụng tiền mặt. 

1.4. Đánh giá chung các yếu tố nguồn lực phục vụ phát triển du lịch 

Cao Bằng cách trung tâm Hà Nội gần 300km, vài năm gần đây tuy hạ tầng 

giao thông đã được cải thiện đáng kể nhưng thời gian di chuyển từ Hà Nội đến 

Cao Bằng vẫn khá dài (5-6 tiếng), vì vậy chưa thực sự thu hút được số lượng 

khách lớn. 

Điều kiện tự nhiên của tỉnh phù hợp cho phát triển du lịch, tuy nhiên vẫn 

còn những yếu tố tác động như thời tiết, đặc biệt vào mùa mưa, khả năng lũ 

quét, sạt lở tại vùng núi sẽ gây ảnh hưởng tới giao thông, vì vậy, hoạt động du 

lịch cũng sẽ bị đình trệ vào những giai đoạn, thời điểm này. 

Tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú hấp dẫn, đặc biệt Cao Bằng có 

Công viên địa chất non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên 

địa chất toàn cầu. Thác Bản Giốc không chỉ là một danh thắng đẹp mà còn là 

thác nước lớn thứ 4 trên thế giới nằm ở biên giới giữa hai quốc gia... Hệ thống 

các khu du lịch sinh thái, khu dự trữ sinh cảnh loài, hệ thống hang động, thác 

nước... vô cùng đa dạng. 

Tài nguyên văn hóa của Cao Bằng có thể được coi là một một kho tàng 

lớn bởi tập hợp được giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào 28 dân 
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tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh còn có nhiều di tích lịch sử có vị 

trí, vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 

Kinh tế- xã hội của tỉnh tuy còn nhiều khó khăn do là một tỉnh miền núi, 

tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo và định hướng phát triển đúng đắn, thời gian 

vừa qua, kinh tế đã dần được cải thiện. Đặc biệt, với việc tập trung đẩy mạnh kinh 

tế cửa khẩu, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đang có những thay đổi rõ rệt. 

Hạ tầng giao thông kết nối Cao Bằng với các địa phương khác trong vùng 

Đông Bắc khá tốt. Hệ thống giao thông kết nối các khu/điểm trong tỉnh đã được 

nâng cấp, cải thiện rõ rệt vài năm trở lại đây. 

Cơ sở vật y tế, khám chữa bệnh, bưu chính viễn thông, giáo dục... được 

quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân. 

Tuy nhiên để đáp ứng được nhu cầu phát triển của du lịch thì cần tiếp tục cải 

thiện, nâng cao chất lượng. 

Nhìn chung, Cao Bằng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch tuy nhiên 

để phát huy được thế mạnh, khắc phục giải quyết được những tồn tại hạn chế thì 

thời gian tới đây, tỉnh cần tập trung nguồn lực phát triển du lịch du lịch một cách 

toàn diện.  
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PHẦN THỨ HAI 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG 

GIAI ĐOẠN 2015 – 2019 

2.1. Vị trí, vai trò của tỉnh Cao Bằng 

2.1.1. Vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Cao Bằng 

Là tỉnh miền núi với tài nguyên thiên nhiên đa dạng và hệ thống di tích 

lịch sử, văn hóa phong phú, Cao Bằng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. 

Nhận thấy được vị trí, vai trò quan trọng của du lịch trong việc thúc đẩy các 

ngành kinh tế - xã hội khác cùng phát triển, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định du lịch là một trong 6 

chương trình trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Kể từ đó đến nay, các cấp, các ngành tại Cao Bằng đã quan tâm, chú trọng 

tạo điều kiện phát huy giá trị, tiềm năng du lịch của tỉnh tạo đà cho du lịch Cao 

Bằng có những chuyển biến tích cực. Hệ thống đường giao thông kết nối giữa 

Cao Bằng với các địa phương khác được chú trọng, đầu tư. Hệ thống giao thông 

đến các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh được đầu tư khang trang và thuận 

tiện hơn. Các khu, điểm du lịch trọng điểm được Nhà nước đầu tư kinh phí xây 

dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch. Đặc biệt, qua nghiên cứu, mô hình công 

viên địa chất (CVĐC) là mô hình vừa phát triển kinh tế - xã hội bền vững, vừa 

bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng hợp lý tổng thể mọi dạng tài 

nguyên, mọi giá trị di sản, giữ gìn và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân 

tộc, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong các lĩnh vực: du lịch sinh 

thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng; tăng cường thu hút đầu tư các khu du 

lịch trọng điểm nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Năm 2015, 

tỉnh đã làm việc với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và thống nhất 

chủ trương thành lập CVĐC Non nước Cao Bằng. Ngày 12/4/2018, tại Khóa họp 

lần thứ 204 ở Paris (Pháp), Hội đồng Chấp hành UNESCO đã chính thức công 

nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu.  

Những chuyển biến tích cực của du lịch tỉnh được thể hiện rõ nét qua các 

con số, theo báo cáo của Sở VHTTDL Cao Bằng, năm 2019, Cao Bằng đón 

được 185.040 lượt khách quốc tế, tăng 63,4% so với năm 2018; phục vụ 

1.364.306 lượt khách nội địa, tăng 22%. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 

1.057 tỷ đồng, vượt 151,7% so với mục tiêu. Tỷ trọng du lịch chiếm 2,68% tổng 

GRDP toàn tỉnh. Tuy chưa thực sự có những đóng góp đáng kể đối với kinh tế 

tỉnh nhưng ngành du lịch đã đạt được những mục tiêu đề ra. Đây cũng là thành 

tích đáng khích lệ đối với du lịch tỉnh bởi so với các tỉnh trong vùng, ngành du 

lịch Cao Bằng mới nhận được sự quan tâm, đầu tư gần đây. Với Nghị quyết của 

Đảng bộ tỉnh đã được cụ thể hóa trong từng khâu hành động, giai đoạn tới, du 

lịch Cao bằng hứa hẹn sẽ là một trong những ngành kinh tế có đóng góp quan 
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trọng trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, 

ngành dịch vụ - du lịch chiếm tỷ trọng từ 12 - 15% trong tổng thu ngân sách của 

địa phương. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 diễn ra từ ngày 26-28 tháng 10 năm 2020 đã thống nhất tập trung vào ba 

nội dung đột phá, trong đó nêu rõ, phát triển du lịch – dịch vụ bền vững là một 

khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 

giai đoạn mới. 

Qua đây có thể thấy, trong thời gian vừa qua du lịch Cao Bằng đã bước 

đầu khẳng định được vai trò trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, 

nghề khác, dần từng bước tạo dựng vị trí ổn định trong việc phát triển kinh tế 

của tỉnh hướng tới việc trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2035. 

2.1.2. Vị trí vai trò du lịch tỉnh Cao Bằng trong tiểu vùng Đông Bắc 

Trong tiểu vùng Đông Bắc, cùng với Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng là 

tỉnh miền núi có đường biên giới giáp Trung Quốc. Vị trí địa lý của Cao Bằng 

tuy xa các trung tâm kinh tế lớn của tiểu vùng Đông Bắc và cả nước song lại 

được thiên nhiên ưu đãi ban tặng tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn và khác 

biệt. Cùng với hệ thống sông suối, thác nước, hang động... phong phú, Cao Bằng 

còn sở hữu công viên địa chất nằm trong danh sách công viên địa chất toàn cầu 

với những tài nguyên tự nhiên đặc thù, hấp dẫn như thác Bản Giốc, động 

Ngườm Ngao, hệ sinh thái rừng đa dạng với Vườn Quốc gia Phja Oắc – Phja 

Đén, núi Mắt Thần... Có thể thấy, so với các địa phương khác trong tiểu vùng 

Đông Bắc, tài nguyên tự nhiên của Cao Bằng được xếp hạng khá cao và được 

đánh giá có tiềm năng khai thác du lịch lớn. 

Không chỉ dừng ở tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa của Cao Bằng 

cũng có vị trí quan trọng trong phát triển du lịch tỉnh nói riêng và định hình vị trí 

của du lịch Cao Bằng trong vùng Đông Bắc nói chung. Hệ thống di tích lịch sử, 

văn hóa của Cao Bằng dày và đa dạng với 03 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 23 di 

tích cấp quốc gia, 02 bảo vật quốc gia. Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của 

đồng bào 28 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh là kho tàng lớn có thể đóng góp 

cho việc phát triển sản phẩm du lịch. 

Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2040 với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an 

ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu văn hóa – xã hội; trở thành trung tâm giao 

thương của Việt Nam và khu vực ASEAN với vùng Tây – Nam Trung Quốc; trở 

thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch là căn cứ quan trọng và 

cũng là lợi thế để tỉnh kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. 

Bên cạnh đó, Cao Bằng có hệ thống giao thông kết nối với các tuyến 

đường giao thông huyết mạch của cả nước, trong đó có các tuyến đường huyết 

mạch như Quốc lộ 3 từ Hà Nội qua các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, TP. Cao 
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Bằng đến cửa khẩu Tà Lùng (Phục Hòa) dài khoảng 315km (trong địa phận Cao 

Bằng 105km), trên địa bàn tỉnh còn có tuyến đường Hồ Chí Minh từ QL 3 rẽ lên 

Khu di tích Pác Bó (Hà Quảng) dài hơn 50km, là những tuyến giao thông huyết 

mạch liên kết Cao Bằng với các tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc và 

Đồng bằng sông Hồng ở phía nam, với Trung Quốc ở phía Bắc tạo thuận lợi cho 

việc thu hút khách du lịch từ Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Cạn, đóng vai trò là 

nơi trung chuyển, đầu mối thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với 

Cao Bằng từ Hà Nội.  

Với 333km đường biên giới giáp Trung Quốc trong đó có nhiều cặp cửa 

khẩu, đặc biệt lối mở tại Khu du lịch Thác Bản Giốc nằm trong Hiệp định Hợp 

tác bảo vệ khai thác tài nguyên thác Bản Giốc. Cao Bằng có lợi thế trong việc 

thu hút thị trường khách Trung Quốc- thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt 

Nam.  

Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị thác Bản Giốc và Quy hoạch 

chi tiết Khu trung tâm thác Bản Giốc đã xác định: “Phát triển Khu du lịch thác 

Bản Giốc trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh Cao Bằng, của Quốc gia và cửa 

khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực gắn 

với bảo vệ an ninh quốc phòng”. 

Qua đây có thể thấy, du lịch Cao Bằng có vị trí vai trò quan trọng trong 

đối với du lịch tiểu vùng Đông Bắc. Trong thời gian tới, Cao Bằng cần tập trung 

xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường thu hút đầu tư cho du lịch với 

cơ chế chính sách hấp dẫn, xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch có chất lượng, 

đa dạng để phát huy tốt vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển du lịch vùng 

Đông Bắc. Đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển, khẳng định vị trí của 

du lịch tiểu vùng Đông Bắc trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.  

2.2. Hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng 

2.2.1. Khách du lịch 

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Cao Bằng chú trọng nhiều hơn 

cho công tác tuyên truyền quảng bá, tăng cường chất lượng cơ sở vật chất kỹ 

thuật, đầu tư các dự án phát triển du lịch quy mô lớn, đặc biệt là từ tháng 4/2018 

Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất non nước Cao Bằng, 

lượng khách đến tỉnh cao đột biến... Trong 5 năm trở lại đây (2015 - 2019), tốc 

độ tăng trưởng trung bình năm đạt 24,09%. Tính chung cho cả giai đoạn 2015 - 

2019, lượng khách du lịch tăng bình quân 24%/năm là mức tăng trưởng tương 

đối tốt.  
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Bảng 2.1. Số lượng khách du lịch đến Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2019 

Đơn vị: Lượt khách 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 
Tăng 

trưởng (%) 

Khách quốc tế 36.326 40.335 59.494 113.245 185.040 50,23% 

Khách nội địa 617.014 701.212 893.186 1.117.955 1.364.306 21,94% 

Tổng số 653.340 741.547 952.680 1.231.200 1.549.346 24,09% 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng  

Khách nội địa chiếm tỷ trọng lớn so với lượng khách du lịch quốc tế đến 

Cao Bằng với khoảng 88% tổng số lượng khách. 

So sánh lượng khách du lịch đến Cao Bằng và các tỉnh lân cận trong khu 

vực như Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn giai đoạn 

2015- 2019, cho thấy tổng lượng khách đến Cao Bằng ở mức trung bình so với 

các tỉnh còn lại. Xem bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Tổng hợp lượng khách du lịch đến Cao Bằng với một số tỉnh lân cận 

(2015-2019) 

Đơn vị: Lượt khách 

Tỉnh 

Loại 

khách 

du lịch 

Năm Tăng 

trưởng 

(%) 2015 2016 2017 2018 2019 

Cao 

Bằng 

Quốc tế 36.326 40.335 59.494 113.245 185.040 50,23% 

Nội địa 617.014 701.212 893.186 1.117.955 1.364.306 21,94% 

Tổng số 653.340 741.547 952.680 1.231.200 1.549.346 24,09% 

Bắc 

Kạn 

Quốc tế 10.000 10.200 13.778 15.500 18.957 17,43 

Nội địa 340.000 389.800 436.322 469.000 509.284 10,63% 

Tổng số 350.000 400.000 450.100 484.500 528.241 10,84% 

Lạng 

Sơn 

Quốc tế 300.000 361.000 382.000 430.500 452.000 10,79% 

Nội địa 2.050.000 2.149.500 2.258.000 2.378.000 2.500.000 5,09% 

Tổng số 2.350.000 2.510.500 2.640.000 2.808.500 2.952.000 5,87% 

Tuyên 

Quang 

Quốc tế 6.000 5.300 5.600 6.020 6.625 2,51% 

Nội địa 1.290.000 1.424.700 1.590.900 1.754.580 1.939.025 10,73% 

Tổng số 1.306.000 1.430.000 1.596.500 1.760.600 1.945.650 10,48% 

Hà 

Giang 

Quốc tế 145.789 176.537 169.689 273.193 225.131 11,48% 

Nội địa 616.833 677.209 853.964 863.770 1.176.205 17,51% 

Tổng số 762.622 853.746 1.023.653 1.136.963 1.401.336 16,43% 

Thái 

Nguyên 

Quốc tế 50.000 66.886 69.195 70.297 75.300 10,78% 

Nội địa 2.000.000 1.193.119 2.160.505 2.436.184 2.824.700 9,01% 

Tổng số 2.050.000 1.260.005 2.229.700 2.506.481 2.900.000 9,06% 

Nguồn: Viện NCPT Du lịch; Sở VHTTDL Cao Bằng 
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Tuy nhiên, nếu chỉ tính lượng khách quốc tế, Cao Bằng có số lượng khách 

cao chỉ sau Hà Giang, Lạng Sơn. 

* Khách du lịch quốc tế 

Khách du lịch quốc tế đến Cao Bằng trong giai đoạn 2015 - 2019 có sự 

tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt trong hai năm 2018 và 2019. Năm 2015, toàn tỉnh 

đón 36.326 lượt khách quốc tế, đến năm 2019 đã tăng lên 185.040 lượt khách, 

tốc độ tăng trưởng trong thời kỳ này đạt 50,23%.  

Khách du lịch quốc tế đến Cao Bằng chủ yếu đi bằng đường bộ theo tuyến 

quốc lộ 3 từ Hà Nội, khách du lịch Trung Quốc đến Cao Bằng qua cửa khẩu 

Quốc tế đường bộ Tà Lùng và các tỉnh vùng Đông Bắc từ Hà Giang, Bắc Kạn. 

Trung bình khách quốc tế lưu trú tại tỉnh khoảng từ 1,5 đến 2 ngày với mục đích 

chủ yếu là tham quan, ngắm cảnh, tìm hiểu văn hóa bản địa. Khách công vụ, 

khách hội nghị, hội thảo nhìn chung chiếm số lượng nhỏ. 

* Khách du lịch nội địa 

Khách du lịch nội địa luôn chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 88% trong tổng lượng 

khách đến tỉnh hàng năm. Giữ được sự tăng trưởng ổn định ở mức khá cao và 

năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015, cả tỉnh đón được hơn 653 ngàn lượt 

khách, đến năm 2019 tăng lên hơn 1,5 triệu lượt khách. Tốc độ tăng trưởng 

trung bình giai đoạn 2015 - 2019 đạt 21,94%/năm.  

Khu du lịch thác Bản Giốc, khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Pó… là 

những địa điểm thu hút khách du lịch nội địa. Khách đến Cao Bằng thường là 

khách theo đoàn, tham gia các tour vùng Đông Bắc theo tuyến Hà Nội – Thái 

Nguyên – Bắc Kạn - Cao Bằng – Hà Giang – Tuyên Quang. Lượng khách này 

chủ yếu là dòng khách học sinh, sinh viên đi tham quan, trải nghiệm thực tế về 

lịch sử, cách mạng Việt Nam và khách do công ty du lịch, lữ hành tổ chức... 

Bảng 2.3. Khách du lịch nội địa đến Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2019 

Đơn vị: Lượt khách 

Hạng mục 2015 2016 2017 2018 2019 

Số lượt khách nội địa 617.014 701.212 893.186 1.117.955 1.364.306 

Tỷ lệ % so với tổng số 94% 95% 94% 90,8% 88,0% 

Tổng số 653.340 741.547 952.680 1.231.200 1.549.346 

Số ngày trung bình 1,3 1,32 1,35 1,4 1,45 

Nguồn: Sở VHTTDL Cao Bằng  

Ngày lưu trú trung bình của khách nội địa đến Cao Bằng nhìn chung vẫn 

còn thấp, chỉ đạt trung bình 1,3 - 1,45 ngày. Nhìn chung, nếu so sánh số lượng 

khách nội địa đến Cao Bằng so với các tỉnh khác trong vùng thì số khách đến 

tỉnh vẫn còn khiêm tốn. 
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2.2.2. Tổng thu từ khách du lịch 

Tổng thu từ khách du lịch bao gồm tất cả các khoản thu từ khách du lịch 

như vận chuyển, lưu trú, ăn uống...  

Trong những năm qua tổng thu từ khách du lịch chưa được thống kê một 

cách đầy đủ bởi hoạt động kinh doanh phân tán, một số dịch vụ kinh doanh theo 

mùa vụ như các dịch vụ bán hàng tại các điểm du lịch và từ các ngành khác 

được hưởng từ khách du lịch như bưu chính viễn thông, thương mại hàng hoá 

chưa được thống kê đầy đủ... Do đó tổng thu từ khách du lịch chưa phản ánh 

đúng thực chất phát triển.  

Cùng với mức tăng trưởng về số lượng khách, tổng thu từ khách du lịch 

của Cao Bằng tăng trưởng cao trong suốt giai đoạn 2015 - 2019 với nhịp độ tăng 

trưởng bình quân hàng năm đạt 43,1%/năm. Năm 2015 tổng thu từ du lịch của 

Cao Bằng đạt được 115 tỷ đồng, đến năm 2019 đã lên tới 481 tỷ đồng tăng gấp 

4,2 lần.  

Bảng 2.4. Tổng thu từ khách du lịch của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2019 

 Đơn vị: Tỷ đồng 

Hạng mục 2015 2016 2017 2018 2019 
Tốc độ tăng 

trưởng BQ 

Tổng thu từ 

khách du lịch 
115 147 189 363 481 43,1% 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng 

Về cơ cấu chi tiêu của khách du lịch: 

Hiện nay, ở Cao Bằng, trung bình mỗi ngày khách chi tiêu còn thấp. Năm 

2019, mỗi khách du lịch quốc tế chi tiêu khoảng 970.000 đồng/ngày, còn khách 

du lịch nội địa chi tiêu khoảng 500.000 đồng/ngày. Phần lớn khách du lịch chi 

tiêu vào dịch vụ lưu trú và ăn uống; mua sắm hàng hóa, một số đồ thủ công mỹ 

nghệ, đồ lưu niệm... Mức chi tiêu này vẫn còn thấp, nguyên nhân chính do sản 

phẩm du lịch của tỉnh đơn điệu, chưa đủ sức hấp dẫn kéo dài thời gian lưu trú 

của khách. Các dịch vụ bổ trợ cũng gần như chưa phát triển để nâng mức chi 

tiêu của khách du lịch tại tỉnh. 

2.2.3. Lực lượng lao động 

* Nguồn nhân lực du lịch 

Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 12.800 lao động gồm cả trực tiếp và gián 

tiếp đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch, nhiều nhất vẫn là lao động 

làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, số còn lại làm việc tại các khu 

vực vui chơi, giải trí, cơ sở dịch vụ khác... 

Tổng số lao động tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ có xu hướng tăng: 

Năm 2015 có 9.452 lao động (trực tiếp và gián tiếp), đến năm 2019, con số này 
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đã tăng lên 12.800 lao động. Như vậy tốc độ tăng trưởng trung bình trong 5 năm 

là 7,88%. 

Bảng 2.5. Hiện trạng nguồn nhân lực trong ngành du lịch tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2015 – 2019 

Đơn vị tính: Lao động 

Tên 2015 2016 2017 2018 2019 TTBQ (năm) 

LĐ trực tiếp 1.186 1.281 1.368 1.528 1.612 7,97% 

LĐ gián tiếp 8.266 9.141 9.861 10.801 11.188 7,86% 

Tổng số  9.452 10.422 11.229 12.329 12.800 7,88 

Nguồn: Sở VHTTDL Cao Bằng  

Xét về cơ cấu lao động theo giới tính thì tỷ lệ lao động nữ luôn chiếm tỷ 

lệ cao hơn so với lao động nam vì tính chất đặc thù của du lịch là một ngành khá 

tỷ mỉ, cần sự khéo léo của phụ nữ... 

* Chất lượng lao động 

Chất lượng lao động trong ngành du lịch Cao Bằng tăng rõ rệt, giai đoạn 

2009 – 2010, lao động có trình độ đại học chưa đến 10%, cao đẳng từ 13-15% 

còn lại những lao động đào tạo khác hoặc chưa được đào tạo chiếm hơn 70%. 

Đến giai đoạn 2016 – 2019, số lượng lao động trong ngành du lịch có trình độ 

đại học và trên đại học chiếm gần 20%, cao đẳng – trung cấp chiếm trên 20%, 

lao động đào tạo khác hoặc chưa đào tạo chiếm dưới 60%. 

Bảng 2.6. Hiện trạng chất lượng lao động du lịch Cao Bằng 

Đơn vị: Lao động 

Năm 

Trình độ đào tạo 

Tổng ĐH - Trên ĐH Cao đẳng -TC 
Đào tạo khác hoặc 

chưa đào tạo 

LĐ Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

2009 459 45 9,8 60 13,1 354 77,2 

2010 515 51 9,9 80 15,5 384 74,6 

2016 1.249 239 19,1 262 21 748 59,9 

2017 1.486 291 19,6 368 24,8 827 55,7 

2018 1.528 350 22,9 390 25,5 788 51,5 

2019 1.612 400 24,8 420 26 792 49,1 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng 

Thực tế tại các cơ sở lưu trú du lịch đang sử dụng phần lớn lao động chưa 

đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Để từng bước giải quyết thiếu hụt về lao 

động có nghiệp vụ, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng đã 

phối hợp với Trường Cao đẳng nghiệp vụ du lịch Hà Nội mở các lớp tập huấn 

nghiệp vụ ngắn hạn cho khoảng 200 học viên/năm, trong đó có 1 lớp dành đào 

tạo đối tượng lao động tại huyện Hà Quảng và Trùng Khánh - nguồn lao động 

chủ yếu tại khu du lịch thác Bản Giốc- động Ngườm Ngao. 
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* Công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ du lịch  

Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Cao Bằng đã tập trung cho công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

Trên cơ sở Kế hoạch số 2295 và Kế hoạch số 2343/KH-UBND ngày 04/7/2019 

của UBND tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tỉnh 

Cao Bằng đến năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp 

với Tổng cục Du lịch, Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội, Trường cao đẳng 

Thương mại Du lịch Thái Nguyên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho cán bộ phụ trách lĩnh vực du lịch của 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch; hướng dẫn viên du lịch, đối tác CVĐC... Kết quả, tổ chức 03 lớp 

quản lý khách sạn với 160 học viên, 02 lớp nghiệp vụ buồng với 60 học viên, 01 

lớp hướng dẫn viên du lịch tại điểm với 54 học viên. Bên cạnh đó đã tổ chức 12 

lớp tập huấn nâng cao nhận thức về CVĐC cấp tỉnh, 27 lớp cấp huyện với số 

lượng trên 3.000 học viên. Qua đó, nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch, 

bảo vệ và phát huy các giá trị di sản CVĐC ngày một nâng cao; chất lượng 

nguồn nhân lực du lịch từng bước được cải thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển 

dịch vụ du lịch. 

2.2.4. Hiện trạng đầu tư cho du lịch 

2.2.4.1. Về chủ trương đầu tư 

Cao Bằng là địa phương có tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, cả tài 

nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa. Phát huy những lợi thế về tài nguyên du 

lịch, trong những năm qua, các cấp ủy và chính quyền địa phương tỉnh Cao 

Bằng đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để huy động mọi nguồn 

lực, kêu gọi, thu hút đầu tư cho phát triển du lịch của tỉnh. 

Nhận thấy giao thông kết nối có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

phát triển du lịch của tỉnh, nhiều dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây mới các 

tuyến giao thông đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, như: dự án nâng 

cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ: 3, 34, 34B, 4A, 4C, đường Hồ Chí Minh đoạn 

chạy qua địa bàn tỉnh và một số đường tỉnh kết nối các khu, điểm du lịch như 

tỉnh lộ 202, 206, 212,...; dự án xây mới cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà 

Lĩnh (Cao Bằng), Chợ Mới (Bắc Kạn) - Tà Lùng (Cao Bằng). 

Để phát triển điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du 

lịch, UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã phê duyệt nhiều chủ trương đầu tư cải tạo, 

nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, như: dự án xây dựng Khu 

Trung tâm du lịch Thác Bản Giốc; dự án tu bổ cụm di tích Đông Khê; dự án xây 

dựng Bảo tàng tỉnh; dự án xây dựng nhà trưng bày và làm việc của Khu Di tích 

lịch sử Pác Bó, bảo tồn, tôn tạo, phục dựng di tích gốc tại Khu du tích lịch sử 

Pác Bó. 

2.2.4.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và quy mô 
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Thực hiện chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, trong giai đoạn 2011 - 

2020, nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch Cao Bằng đã được triển khai. Cụ thể: 

a) Đối với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch: 

- Cải tạo, nâng cấp đoạn đường tỉnh lộ 212 lên đỉnh Phja Oắc, quy mô vốn 

22,751 tỷ đồng, đã hoàn thành; 

- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh lộ 202, đoạn từ  QL34 vào Khu 

di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo (Nguyên Bình), quy mô 

vốn 39,878 tỷ đồng, đã hoàn thành; 

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 206 vào Khu du lịch động 

Ngườm Ngao (Trùng Khánh), quy mô vốn 41,502 tỷ đồng, đã hoàn thành; 

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi bộ tại Khu di tích lịch sử Pác Bó, quy 

mô vốn 14,999 tỷ đồng, đã hoàn thành. 

- Xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và khởi công 2 tiểu dự án 

kết nối tuyến cao tốc vào TP. Cao Bằng với tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 

20.000 tỷ đồng, đang thực hiện giai đoạn 1. (Bảng 2.7). 

b) Đối với đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch:  

- Cơ sở lưu trú du lịch: Tính đến hết năm 2019, Cao Bằng đã đầu tư phát 

triển khoảng 256 cơ sở lưu trú du lịch (từ nguồn vốn tư nhân và vốn xã hội hóa 

khác) với 3.192 buồng, gấp khoảng 3,5 lần so với số lượng cơ sở lưu trú/số 

buồng lưu trú của năm 2011. Số lượng cơ sở lưu trú xếp hạng sao cũng đã tăng 

lên, hiện có 1 cơ sở lưu trú 3 sao và hơn 80 cơ sở lưu trú xếp hạng 1-2 sao. 

Một số dự án phát triển cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng tại thác Bản Giốc cũng 

đã được triển khai và đưa vào hoạt động. Tiêu biểu là Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - 

Bản Giốc (4 sao) với tổng số vốn khoảng hơn 170 tỷ đồng. Công ty cổ phần 

Milton (Milton Holding) cũng đã được UBND tỉnh Cao Bằng chấp thuận chủ 

trương đầu tư phát triển Khu Trung tâm du lịch Thác Bản Giốc với quy mô 156 

ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 - 2.700 tỷ đồng, đang triển khai giai 

đoạn 1. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật khác phục vụ du lịch: Để đáp ứng yêu cầu phát 

triển du lịch tại các khu, điểm du lịch, nhiều công trình, cơ sở vật chất phục vụ 

du lịch đã được triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng, như: Nhà trưng bày và 

làm việc của Khu di tích lịch sử Pác Bó (Hà Quảng), quy mô vốn 42,098 tỷ 

đồng; tôn tạo và phục dựng di tích gốc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, 

quy mô vốn 72,465 tỷ đồng; sắp xếp lại các ki ốt bán hàng ở khu vực ngã ba Lán 

Khuổi Nặm thuộc Khu di tích lịch sử Pác Bó, quy mô vốn 10,800 tỷ đồng; phục 

dựng lại nhà ông Lý Quốc Súng và Lán Khuổi Nặm, quy mô vốn 1,4 tỷ đồng 

(Bảng 2.7). 

Ngoài ra, còn có rất nhiều dự án đang triển khai thực hiện và đang kêu gọi 

đầu tư như: Dự án phục dựng, tôn tạo và đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ 
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dưỡng tại khu nhà ở của Pháp và miếu thờ (đường lên đỉnh Phja Oắc); xây dựng 

điểm du lịch cộng đồng gắn với Lễ hội Nàng Hai tại xã Tiên Thành, huyện 

Quảng Hòa; dự án điểm du lịch Thiêng Qua (Mốc 589) xã Cô Ba, huyện Bảo 

Lạc; dự án điểm du lịch cộng đồng dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim 

Cúc, huyện Bảo Lạc; dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ phường Hợp 

Giang, phường Sông Bằng; dự án Khu Liên hợp thể thao, dịch vụ vui chơi giải 

trí phường Đề Thám;... 

Bảng 2.7. Tổng hợp vốn đầu tư một số dự án trọng điểm phát triển kết cấu hạ tầng 

và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020 

Đơn vị: tỷ đồng 

TT Dự án đầu tư Thời gian Kinh phí Tình trạng 

1 
Nhà trưng bày và làm việc của Khu di 

tích lịch sử Pác Bó 
2014-2017 42,1 Đã hoàn thành 

2 
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi bộ 

tại Khu di tích lịch sử Pác Bó 
2014-2019 15 Đã hoàn thành 

3 

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 

206 vào Khu du lịch động Ngườm Ngao, 

xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh 

2014-2017 41,5 Đã hoàn thành 

4 

Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh lộ 202 

(Đoạn từ  QL34 vào Khu di tích lịch 

sử quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng 

Đạo) huyện Nguyên Bình 

2016-2017 39,9 Đã hoàn thành 

5 
Đầu tư hạ tầng cơ sở du lịch khu Phja 

Oắc- Phja Đén 
2016-2018 22,6 Đã hoàn thành 

6 

Dự án nghiên cứu đánh giá các dạng 

tài nguyên du lịch và đề xuất các giải 

pháp phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng 

2017-2018 0,8 Đã hoàn thành 

7 

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phục dựng 

di tích trong khu di gốc tại Khu di tích 

Quốc gia đặc biệt Pác Bó 

2017-2019 72,5 Đã hoàn thành 

8 

Dự án Sắp xếp lại các ki ốt bán hàng 

ở khu vực ngã ba Lán Khuổi Nặm 

thuộc Khu di tích lịch sử Pác Bó 

2017-2019 10,8 Đã hoàn thành 

9 

Dự án xây dựng biểu tượng và cảnh 

quan ngã tư Đôn Chương- Khu di tích 

Quốc gia đặc biệt Pác Bó 

2019-2019 23,8 Chưa thực hiện 

10 
Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp thác 

Bản Giốc, huyện Trùng Khánh 
2016-2020 170 

Đã hoàn thành 

giai đoạn 1 

11 
Dự án phục dựng nhà ông Lý Quốc 

Súng, Lán Khuổi Nặm 
2019-2020 1,4 Đã hoàn thành 

12 
Dự án phát triển Khu Trung tâm du 

lịch Thác Bản Giốc 
2018-2030 2.700 Chưa thực hiện 
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TT Dự án đầu tư Thời gian Kinh phí Tình trạng 

13 Dựa án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh 2020-2030 20.000 
Đang thực hiện 

GĐ 1 

 Tổng 23.140  

(Nguồn: Tổng hợp số liệu của UBND tỉnh, Sở VHTT&DL Cao Bằng, năm 2020 

;Số liệu đã được làm tròn số) 

c) Đối với đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: 

Kinh phí đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá được trích một phần từ 

ngân sách nhà nước của tỉnh, đồng thời, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng 

tham gia. Tổng kinh phí đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong 3 

năm 2018 - 2020 lên đến hơn 18 tỷ đồng (bình quân mỗi năm khoảng 6 tỷ 

đồng), trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khoảng hơn 5,2 tỷ đồng 

(bình quân mỗi năm hơn 1,7 tỷ đồng), kinh phí huy động từ nguồn vốn xã hội 

hóa là hơn 13 tỷ đồng (bình quân mỗi năm hơn 4,3 tỷ đồng). (Bảng 2.8). 

Bảng 2.8. Tổng hợp vốn đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch 

Cao Bằng giai đoạn 2018 - 2020 

Đơn vị: đồng 

Năm thực hiện Tổng vốn 
Trong đó 

Vốn từ NSNN Vốn xã hội hóa 

Năm 2018 6.245.696.000 1.741.876.000 4.503.820.000 

Năm 2019 6.166.810.000 1.914.470.000 4.252.340.000 

Năm 2020 5.876.358.000 1.627.469.000 4.248.889.000 

Cả giai đoạn 

2018 - 2020 
18.288.864.000 5.283.815.000 13.005.049.000 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu của UBND tỉnh, Sở VHTT&DL Cao Bằng, năm 2020) 

2.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch bao gồm: cơ sở lưu trú, cơ sở 

phục vụ ăn uống, các tiện nghi thể thao vui chơi giải trí, phương tiện vận 

chuyển… 

2.2.5.1. Cơ sở lưu trú du lịch 

* Số lượng cơ sở lưu trú du lịch: 

Năm 2015, cả tỉnh có 191 cơ sở lưu trú đi vào hoạt động với 2.308 buồng; 

đến năm 2019 đã tăng lên 256 cơ sở với tổng số 3.192 buồng. Tốc độ tăng 

trưởng trung bình cho giai đoạn 2015 - 2019 là 15,1%/năm đối với số cơ sở, về 

số buồng là 11,35%/năm.  

Mặc dù đã có sự tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2015-2019, tuy nhiên 

sự phát triển này phần nhiều mang tính tự phát, chưa theo quy hoạch, do vậy 

chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.  
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Sự phân bố các cơ sở lưu trú ở Cao Bằng tập trung chủ yếu ở thành phố 

Cao Bằng và khu vực các thị trấn, các khu du lịch (Thác Bản Giốc)... là những 

khu vực có tiềm năng và hoạt động du lịch tương đối phát triển. Nhìn chung cơ 

sở lưu trú trên địa bàn còn có quy mô nhỏ, dịch vụ và chất lượng lượng phục vụ 

còn nhiều hạn chế; số cơ sở được thẩm định xếp hạng từ 1 sao đến 3 sao chiếm 

31,6%. Tuy nhiên mới chỉ có 01 cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 sao còn lại 

là các khách sạn 2 sao, 1 sao. 

Bảng 2.9.  Hiện trạng CSLT du lịch của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2019 

Nguồn: Sở VHTTDL Cao Bằng  

* Chất lượng 

Toàn tỉnh có 01 cơ sở đạt tiêu chuẩn khách sạn 3 sao; 16 cơ sở đạt tiêu 

chuẩn khách sạn 2 sao, 64 cơ sở  đạt tiêu chuẩn khách sạn 1 sao; 05 khách sạn; 

18 Homestay; 152 nhà nghỉ với số 3.192 buồng và 5.109 giường.  

Chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhìn 

chung còn nhiều hạn chế, thiếu vắng những cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn. 

Nhìn chung, phần lớn cơ sở lưu trú du lịch tại tỉnh có quy mô nhỏ (dưới 

10 buồng) thuộc các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn nhân lực 

được đào tạo từ các chuyên ngành khác sang quản lý hoạt động kinh doanh du 

lịch, trình độ quản trị du lịch, khách sạn còn yếu. Do vậy, việc tổ chức kinh 

doanh du lịch nói chung còn nhiều hạn chế về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, 

quảng bá, xúc tiến, xây dựng thị trường và phát triển sản phẩm du lịch. Công 

suất sử dụng buồng trung bình năm 2019 của hệ thống cơ sở lưu trú ở Cao Bằng 

đạt khoảng 50%. 

* Nhà nghỉ du lịch cộng đồng (homestay) 

Homestay là một dạng cơ sở lưu trú du lịch phát triển ở Cao Bằng. Theo 

báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng trên địa bàn tỉnh hiện có 

nhiều cơ sở du lịch cộng đồng thu hút được khách du lịch có thể kể đến như Bản 

Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh; làng Phja Thắp, huyện Quảng 

Hòa; làng Khuổi Khon huyện Bảo Lạc… 

2.2.5.2. Cơ sở vui chơi giải trí 

Các cơ sở vui chơi giải trí - thể thao, dịch vụ phục vụ khách du lịch ở Cao 

Bằng còn hạn chế, toàn tỉnh chưa có khu vui chơi giải trí hay các tổ hợp thương 

mại dịch vụ đủ lớn để đáp ứng nhu cầu mua sắm giải trí cho khách du lịch.  

Tên 2015 2016 2017 2018 2019 Tốc độ TTBQ (%) 

Số cơ sở 191 212 225 235 256 7,6% 

Số buồng 2.360 2.620 2.831 3.091 3.192 7,84 
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Mặc dù tại khu vực trung tâm thành phố có nhiều nhà hàng, karaoke, dịch 

vụ massage, quán cà phê… tuy nhiên cũng chỉ dừng ở quy mô nhỏ. Các khách 

sạn đa phần chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu về ăn nghỉ, không có dịch vụ gia tăng.  

Năm 2019 tuyến phố đi bộ và chợ ẩm thực Kim Đồng được đưa vào khai 

thác; bên cạnh đó huyện Bảo Lạc cũng đã hình thành chợ đêm Bảo Lạc. Mô 

hình tuyết phố đi bộ và các chợ đêm góp phần không nhỏ trong việc đa dạng hóa 

sản phẩm du lịch, tăng hoạt động trải nghiệm cho du khách.  

2.2.6. Hiện trạng sản phẩm du lịch 

Với nhiều di tích lịch sử đã được xếp hạng, nhiều danh lam thắng cảnh 

nổi tiếng và Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã được UNESCO công 

nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Bên cạnh đó, hệ thống di sản văn hóa phi 

vật thể ở Cao Bằng cũng vô cùng phong phú trong đó có nhiều di sản đã được 

công nhận ở cấp quốc gia... Cao Bằng còn có những món ẩm thực nổi tiếng, đậm 

chất vùng miền như: bánh cuốn, phở chua, thịt vịt, bánh coóng phù (bánh trôi) 

lọt Top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam... 

Dựa vào những điều kiện sẵn có về tài nguyên tự nhiên và kho tàng văn 

hoá dân tộc, tỉnh Cao Bằng đã dần nâng cao tư duy, đổi mới phương pháp làm 

du lịch và phát triển được nhiều sản phẩm du lịch phong phú nhằm cung cấp 

sinh kế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc nơi đây. 

* Các nhóm sản phẩm du lịch chính 

Những nhóm sản phẩm du lịch khai thác phát triển chủ yếu của Cao Bằng 

trong những năm qua có thể kể đến như: 

- Nhóm sản phẩm du lịch văn hóa lễ hội gắn với các di tích lịch sử văn 

hóa, các đặc trưng văn hóa của các dân tộc ít người: lễ hội đền Kỳ Sầm, lễ hội 

đề Vua Lê, lễ hội Mời Mẹ Trăng, lễ hội du lịch Thác Bản Giốc, lễ hội Nàng Hai, 

lễ hội Lồng tồng, lễ cấp sắc, lễ hội tranh đầu pháo… 

- Nhóm sản phẩm du lịch sinh thái: du lịch sinh thái vườn quốc gia Phia 

Oắc, Phia Đén của Huyện Nguyên Bình; du lịch nhà vườn (thu hái dâu tây) ngay 

tại thành phố Cao Bằng; du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp với dịch vụ trải 

nghiệm sản xuất nông nghiệp, các nghề truyền thống tại các điểm du lịch, như: 

Làng du lịch cộng đồng Pác Rằng, xã Phúc Sen (Quảng Uyên); Làng đá Khuổi 

Ky, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh)… 

- Nhóm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng gắn với các nguồn nước khoáng: 

Khu nghỉ dưỡng Kolia tại Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén; Khu nghỉ dưỡng 

Sài Gòn - Bản Giốc tại Thác Bản Giốc… 

* Nhóm sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu:  

+ Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng: Hiện nay, tỉnh Cao 

Bằng đã triển khai 3 tuyến tham quan Công viên địa chất, và đang nghiên cứu 

hình thành tuyến du lịch thứ 4. 
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- Nhóm sản phẩm du lịch di sản gắn với Công viên địa chất toàn cầu: Với 

trên 200 hang động trong đó khoảng trên 30 hang, động đẹp có tiềm năng khai 

thác phục vụ du lịch. Hệ động - thực vật đa dạng cả về giống loài và loài quý 

hiếm, có rất nhiều giống loài trong khu vực có tên trong Sách đỏ Việt Nam 

(2007); 34 loại nguồn gen vật nuôi, cây trồng đặc sản nổi tiếng; 09 khu bảo tồn 

hoặc rừng đặc dụng, trong đó có 06 khu bảo vệ cảnh quan, 02 khu bảo tồn loài 

sinh cảnh và 01 vườn Quốc gia. 

+ Tham quan, nghiên cứu văn hóa, lịch sử: Đây là sản phẩm du lịch phổ biến 

của Cao Bằng, với hệ thống di tích lịch sử phong phú đặc biệt có những khu di tích 

có giá trị đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam như Khu Di tích 

Quốc gia đặc biệt Pác Bó; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo;  

Khu di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950.  

* Nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng: 

+ Một số điểm du lịch cộng đồng đang được triển khai: Điểm du lịch cộng 

đồng Pác Rằng (Quảng Hòa) - nơi lưu giữ văn hóa truyền thống đặc sắc của 

người Nùng An; điểm du lịch cộng đồng Khuổi Khon (Bảo Lạc) - văn hóa Lô 

Lô; làng Tày Khuổi Ky (Trùng Khánh)… Ngoài ra, tại một số địa phương của 

tỉnh đang xây dựng kế hoạch, kêu gọi đầu tư điểm du lịch cộng đồng như bản 

Giuồng, xã Tiên Thành (huyện Phục Hòa); bản Pác Búng, xã Độc Lập; bản Phja 

Thắp, xã Quốc Dân (huyện Quảng Hòa)… 

2.2.7. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch 

Công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch thời gian qua được UBND tỉnh 

Cao Bằng quan tâm và dành ngân sách để hỗ trợ thực hiện xúc tiến du lịch. Một 

số công tác đã và đang được triển khai như: 

- Xây dựng đề án tuyên truyền quảng bá đất và con người Cao Bằng, cảnh 

đẹp, sản vật, lễ hội, dân ca dân vũ, đa dạng sinh thái... trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Đề án số 19-ĐA/TU ngày 

13/8/2019 về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê 

hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 – 2025; Kế hoạch 1811/KH-UBND 

ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về tuyên truyền, quảng bá hình ảnh 

Cao Bằng giai đoạn 2018 – 2020. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết hợp tác với Viettel Cao Bằng và 

VNPT Cao Bằng về ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong hoạt 

động Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhất là tuyên truyền quảng bá du lịch; phối 

hợp với VNPT Cao Bằng xây dựng, khai trương đưa vào hoạt động Cổng du lịch 

thông minh caobangtourism.vn vào tháng11/2018 đến nay có số lượng truy cập 

trên 513 nghìn lượt. Các trang website dulichcaobang.vn với số lượng truy cập 

đến nay hơn 2,1 triệu lượt; trang caobanggeopark.com (trang thông tin chính 

thức của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng) đến nay có trên 360 nghìn 

lượt truy cập; Mạng xã hội facebook (bằng Tiếng Anh và tiếng Việt) tuyên 
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truyền, quảng bá về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng cũng được khai 

thác hiệu quả. 

- Thực hiện chương trình quảng bá du lịch thông qua các ấn phẩm tờ gấp, 

sách hướng dẫn, bản đồ du lịch, đĩa VCD bằng ngôn ngữ tiếng Anh và Trung 

Quốc. Trong đó, cung cấp hình ảnh du lịch và Công viên địa chất Non nước Cao 

Bằng, cảnh đẹp, văn hóa, con người và sản vật địa phương Cao Bằng. Cao Bằng 

đã phát hành trên 1000 quyển Cẩm nang du lịch; 1.000 tờ Bản đồ Du lịch; 4.000 

tờ gấp giới thiệu về Khu di tích Pác Bó và danh thắng thác Bản Giốc; phát hành 

được khoảng 2.500 cuốn Bản tin Công viên địa chất, trên 4.500 cuốn Sách 

hướng dẫn ba tuyến du lịch Công viên địa chất và hơn 50.000 tờ rơi về Công 

viên địa chất phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh, các lớp tập huấn nâng cao nhận 

thức; các đối tác của Công viên địa chất. Sản xuất phim tài liệu quảng bá về du 

lịch và Công viên địa chất Cao Bằng phục vụ tại Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về 

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại Vương quốc Anh. Phối hợp với Đoàn 

quay phim của Đại học quốc gia Chonam và Đài truyền hình MBC của Hàn 

Quốc làm phim giới thiệu, quảng bá về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Non nước Cao Bằng. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực tại địa phương để quảng bá du lịch 

như: các lễ hội truyền thống, hội thi về văn hoá ẩm thực, thể dục thể thao… Tổ 

chức, đăng cai các chương trình sự kiện: Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc tại 

Cao Bằng (năm 2018); Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng 

Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là di tích quốc gia đặc biệt gắn với Chương 

trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc (năm 2018); Hội thảo về phát triển 

du lịch bền vững thông qua mô hình Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

(năm 2019); Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng, 50 năm thực hiện Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuần văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng 

kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (năm 2019). Trong đó, một số hoạt 

động lần đầu tiên được tổ chức tại Cao Bằng đã tạo được hiệu ứng và có tính lan 

tỏa như: Cuộc thi Người đẹp Du lịch Non nước Cao Bằng, Lễ hội ánh sáng Thác 

Bản Giốc, Cuộc thi chạy “Chinh phục đỉnh Phja Oắc” năm 2019; cuộc thi “Ảnh 

đẹp Công viên địa chất và du lịch Cao Bằng” năm 2018 và 2019; cuộc thi “Sáng 

tạo ý tưởng, sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2019”; Liên hoan hát then, 

đàn tính toàn tỉnh năm 2017 và 2019. 

- Thường xuyên đăng tải các thông tin quảng cáo về du lịch Cao Bằng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền 

về giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, các sản phẩm du lịch, dịch vụ, tiềm năng du 

lịch của tỉnh, thực hiện trên 1.000 tin, bài, ảnh phản ánh về hoạt động đối ngoại, 

du lịch và Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; xây dựng chuyên mục 

“Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”, “Du lịch” trên báo thường kỳ và Báo 

Cao Bằng điện tử; trung bình mỗi tháng có từ 1 đến 2 chuyên mục, phối hợp tổ 

chức Cuộc thi viết “Qua miền Non nước Cao Bằng”. Đài Phát thanh và Truyền 
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hình tỉnh duy trì chuyện mục “Du lịch Non nước Cao Bằng” và Công viên địa 

chất Non nước Cao Bằng được biên tập, biên dịch bằng 4 thứ tiếng (Kinh, Tày – 

Nùng, Mông và Dao) chuyển tải, phát sóng trên kênh phát thanh. Phát 43 phóng 

sự và trên 400 tin, 3 phim tài liệu du lịch Cao Bằng, 150 chuyên mục, 5 tập phim 

về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Giới thiệu 15 clip quảng bá các 

điểm đến du lịch. Đăng tải 15 chương trình du lịch Cao Bằng trên sóng đài VOV 

và VTV.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Công viên địa chất Non 

nước Cao Bằng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền nâng cao nhận thức về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng 

trong các trường học. 

- Chủ động phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa 

phương thực hiện các clip quảng bá về di tích, danh thắng, văn hóa, sản phẩm du 

lịch và xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, giới thiệu 

về du lịch Cao Bằng, qua đó, hình ảnh về miền đất và con người Non nước Cao 

Bằng được thông tin rộng khắp trong và ngoài nước. Phối hợp với Đài truyền 

hình Việt Nam thực hiện chương trình phóng sự giới thiệu về Văn hóa, Du lịch, 

Công viên địa chất Cao Bằng trong các Chương trình Chào buổi sáng, Chuyển 

động 24h, S Việt Nam và các chuyên mục Câu chuyện văn hóa, Nẻo về nguồn 

cội, trên VTV1, chuyên mục Đi đâu? Ăn gì? trên VTV2, Chương trình Cafe 

sáng với VTV3,… phối hợp xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, 

số đặc biệt tuyên truyền quảng bá về du lịch, Công viên địa chất Non nước Cao 

Bằng trên Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Nhân 

dân, Tạp chí Du lịch, Báo Nhà báo và Công luận, Diễn đàn Doanh nghiệp... 

- Tích cực tham gia các chương trình, hội chợ, sự kiện do Tổng cục Du lịch 

chủ trì, tổ chức, qua đó giới thiệu được cho du khách trong nước và quốc tế về 

hình ảnh thiên nhiên, những danh lam thắng cảnh, những tour, tuyến du lịch, vẻ 

đẹp truyền thống của con người Cao Bằng. Tiêu biểu như: Hội chợ VITM 2019 

tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội thổ cẩm tại tỉnh Đắk Nông, Hội thảo quốc tế 

về Công viên địa chất tại tỉnh Quảng Ngãi, Hà Giang; Hội nghị quốc tế về Công 

viên địa chất toàn cầu tại các nước Trung Quốc, Pháp, Ý, Indonesia. 

- 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. Phối hợp với Tổng cục Du lịch,Hiệp Hội du lịch Việt Nam tổ 

chức các đoàn khảo sát với sự tham gia của các đơn vị lữ hànhtrên cả nước, 

đồng thời tổ chức Tọa đàm với các chủ đề “Phát triển, xây dựng tour tuyến Du 

lịch Việt Bắc” (8/2017); “Phát triển sản phẩm du lịch Cao Bằng” (10/2017) và 

“Phát triển sản phẩm du lịch Thác Bản Giốc gắn với Công viên địa chất Non 

nước Cao Bằng” (11/2019). Chỉ đạo, hỗ trợ Hiệp hội du lịch Cao Bằng phối hợp 

với Hiệp Hội du lịch Việt Nam, Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED) 

tổ chức Đoàn khảo sát các tour, tuyến du lịch trọng điểm của Cao Bằng và tổ chức 

Hội đàm phát triển, xây dựng tour tuyến Du lịch… Ban quản lý Công viên địa 
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chất Non nước Cao Bằng đã ký kết hợp tác, kết nghĩa với các Công viên địa chất 

trong mạng lưới: Haute – Provence, Pháp (năm 2018) và Cao nguyên đá Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang (tháng 5/2019) nhằm tăng cường công tác quản lý và thúc đẩy 

liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa các Công viên địa chất toàn cầu. 

- Hàng năm tổ chức các cuộc Hội đàm, Hội chợ thương mại- du lịch, thúc 

đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung 

Quốc), tăng cường trao đổi khách giữa hai bên. 

- Kết nối du lịch vùng: Phối hợp với các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn thực 

hiện chương trình tour du lịch thử nghiệm tại một số điểm đã khảo sát để xây 

dựng tour du lịch, quảng bá, thu hút khách. Liên kết vùng với các tỉnh khu vực 

Đông Bắc gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

2.2.8. Hiện trạng quản lý hoạt động du lịch 

* Về bộ máy tham mưu quản lý nhà nước 

Cùng với quá trình phát triển của ngành Du lịch Cao Bằng, bộ máy tham 

mưu quản lý Nhà nước về du lịch của tỉnh đã từng bước được củng cố, hoàn 

thiện góp phần nâng cao hiệu lực về công tác quản lý phát triển du lịch. 

Trước năm 2007, Sở Thương mại và Du lịch là cơ quan tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý phát triển du lịch toàn tỉnh. 

Quản lý phát triển ngành du lịch từng địa phương trong tỉnh thuộc Ủy ban 

nhân dân các  huyện, thành phố nhưng không có cơ quan tham mưu về lĩnh vực 

phát triển du lịch. 

Từ năm 2007, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý phát triển ngành trên phạm vi toàn 

tỉnh. Cơ chế quản lý đa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tạo nên sự đồng 

bộ, thống nhất giữa phát triển du lịch với các ngành liên quan trên toàn tỉnh. 

Ở cấp độ địa bàn huyện, không có tổ chức chuyên trách quản lý du lịch, vì 

vậy phòng Văn hóa - Thông tin huyện không đủ năng lực tham mưu quản lý 

phát triển du lịch trên phạm vi địa bàn.Vì vậy, trong quản lý hoạt động kinh 

doanh du lịch còn gặp những khó khăn nhất định nhất là ở những địa bàn có 

khu, điểm du lịch quốc gia hay những khu, điểm du lịch quan trọng khác. 

Để phát huy hiệu quả công tác quản lý phát triển du lịch, tỉnh cũng đã 

thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 

2020 do 01 Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng Ban, thành viên là đại 

diện các Sở, ngành, chính quyền các địa phương để giải quyết những vấn đề 

quan trọng mang tính chiến lược liên ngành, liên vùng, địa phương trong tỉnh. 

Ban quản lý các di tích cấp quốc gia đặc biệt trực thuộc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch quản lý bảo tồn và phát huy các giá trị di tích cấp quốc gia đặc 

biệt trên địa bàn tỉnh, trong đó có phục vụ du lịch cũng góp phần tăng thêm hiệu 
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quả quản lý du lịch tại các khu điểm du lịch như Pác Bó, rừng Trần Hưng 

Đạo,v.v... 

Tại các khu, điểm du lịch đều có các Ban quản lý khai thác phát triển du 

lịch. Trong số đó Ban quản lý khu du lịch quốc gia thác Bản Giốc được thành lập 

trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trong giai đoạn trước năm 2018 trực thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện Trùng Khánh). Ngoài ra, Ban quản lý Công viên địa chất 

toàn cầu Non nước Cao Bằng thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cũng thực 

hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trong lĩnh vực của mình. 

Ban quản lý các khu, điểm du lịch chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động kinh 

doanh du lịch trong phạm vi ranh giới của khu, điểm du lịch được quản lý. 

Về hoạt động lữ hành, Công ty Cổ phần du lịch Cao Bằng tổ chức hoạt 

động các chương trình du lịch trong và ngoài tỉnh. 

Nhìn chung, bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về du lịch đã dần được 

kiện toàn, hiệu lực quản lý tại các khu, điểm du lịch ngày càng được nâng lên. 

Đây là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên những thành quả đạt được của du lịch 

tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua. 

2.2.9. Hiện trạng tổ chức không gian du lịch 

2.2.9.1. Hiện trạng tổ chức không gian du lịch tỉnh Cao Bằng 

Trên cơ sở những nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Cao Bằng 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đánh giá hiện trạng phát triển du lịch 

Cao Bằng đến năm 2020 theo không gian lãnh thổ như sau: 

* Các không gian chính phát triển du lịch 

Trên bình diện tổng thể, quá trình phát triển du lịch Cao Bằng thời gian qua đã 

hình thành bốn không gian du lịch chính với hướng phát triển sản phẩm có những 

đặc thù riêng phù hợp với đặc điểm tài nguyên và vị trí du lịch của mình, gồm: 

- Không gian du lịch Trung tâm: Bao gồm ranh giới hành chính thành phố 

Cao Bằng và huyện Hoà An. Xét về vị trí và vai trò du lịch, không gian này nhờ 

có thành phố Cao Bằng là trung tâm chính trị- hành chính của tỉnh nên trở thành 

trung tâm đối với các không gian du lịch khác. Đây là đầu mối khách du lịch đến 

tỉnh Cao Bằng cũng như phân phối khách đến các khu, điểm du lịch thuộc các 

không gian du lịch khác. 

Về sản phẩm du lịch: Tại đây đã hình thành và phát triển các dòng sản 

phẩm du lịch văn hoá, tâm linh, du lịch thương mại công vụ và du lịch MICE… 

- Không gian du lịch phía Tây: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện 

Nguyên Bình. Xét về vị trí địa lý cũng như vai trò du lịch, đây là cửa ngõ phía 

Tây của du lịch Cao Bằng theo quốc lộ 34, cầu nối du lịch Cao Bằng với Hà 

Giang, Bắc Kạn và các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc.  



64 

 

 

Về sản phẩm du lịch: Không gian này đã hình thành và phát triển các sản 

phẩm du lịch như du lịch văn hoá, lịch sử gắn với quần thể di tích thuộc Di tích 

cấp quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo; du lịch sinh thái kết hợp tham quan 

đồi chè tại vườn quốc gia Phja Oắc, Phja Đén; du lịch cộng đồng ở Hoài Khao; 

du lịch địa chất… 

- Không gian du lịch phía Bắc: Bao gồm địa giới hành chính huyện Hà 

Quảng. Về vị trí và vai trò du lịch, đây là cửa ngõ phía Bắc của du lịch Cao 

Bằng và là điểm khởi nguồn của du lịch quốc gia theo đường Hồ Chí Minh.  

Về sản phẩm du lịch: Tại đây đã hình thành, phát triển và bước đầu khẳng 

định được thương hiệu với các sản phẩm du lịch về cội nguồn quê hương cách 

mạng gắn với quần thể di tích thuộc Di tích cấp quốc gia đặc biệt Pác Bó; du 

lịch sinh thái gắn với cảnh quan vùng núi phía Bắc tỉnh và bắt đầu hình thành du 

lịch tham quan nghiên cứu các giá trị địa chất dọc theo quốc lộ 4A…  

- Không gian du lịch phía Đông: Bao gồm các huyện Trùng Khánh và 

Quảng Hoà. Về vị trí, vai trò du lịch không gian này là cửa ngõ phía Đông của 

du lịch Cao Bằng, cầu nối du lịch tỉnh với Cao Bằng với du lịch tỉnh Quảng Tây 

(Trung Quốc). Tuy nhiên, hiện trạng chỉ phát triển du lịch trong phần lãnh thổ 

Việt Nam. 

Đây là không gian tập trung nhiều tài nguyên nổi bật về cảnh quan thiên 

nhiên và bản sắc văn hoá các dân tộc ít người. Vì vậy, thời gian qua, không gian 

này đã thu hút đông đảo khách du lịch và trở thành địa bàn trọng điểm du lịch 

của tỉnh. 

Về sản phẩm du lịch: Tại không gian này đã phát triển du lịch tham quan cảnh 

quan sinh thái gắn với đèo Mã Phục (Quảng Hoà), hồ Thang Hen (Trùng Khánh) 

và đặc biệt là thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, cảnh quan sông Quây Sơn 

(Trùng Khánh). Tại đây cũng đã phát triển du lịch cộng đồng tại các bản Pác Rằng 

(Quảng Hoà), Khuổi Ky (Trùng Khánh) thu hút khách tham quan, trài nghiệm. 

Các không gian du lịch phía Đông Nam (địa bàn huyện Thạch An), không 

gian du lịch Tây Bắc (địa bàn các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm) mặc dù được quy 

hoạch định hướng nhưng thời kỳ đầu do điều kiện hạ tầng khó khăn nên chưa 

phát triển như định hướng của quy hoạch. Gần đây, khi quốc lộ 4A được cải tạo 

nâng cấp, địa bàn huyện Thạch An đã bắt đầu trở thành cửa ngõ Đông Nam của 

du lịch tỉnh Cao Bằng nối với du lịch Lạng Sơn và các tỉnh vùng đồng bằng, 

duyên hải Đông Bắc. Sản phẩm du lịch ở đây bước đầu được hình thành gắn với 

quần thể di tích thuộc Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới và các 

giá trị địa chất, địa mạo thuộc Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng. 

Không gian Bảo Lạc, Bảo Lâm đã bước đầu hình thành du lịch thể thao, khám 

phá; du lịch cộng đồng… làm tiền đề cho phát triển du lịch trong tương lai. 

* Hệ thống các khu, tuyến, điểm du lịch 
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Để cụ thể hoá các mục tiêu và định hướng của quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch Cao Bằng đến năm 2020, tỉnh đã tiến hành quy hoạch chi tiết một 

số khu du lịch trọng điểm làm động lực phát triển du lịch cho các khu vực khác. 

Theo đó, các khu, điểm du lịch đã được hình thành và đang từng bước khẳng 

định thương hiệu du lịch tỉnh Cao Bằng gồm: 

Quần thể di tích thuộc Di tích các quốc gia đặc biệt Pác Bó thuộc không 

gian du lịch phía Bắc (huyện Hà Quảng) với dòng sản phẩm du lịch lịch sử cách 

mạng về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân lãnh tụ, tâm linh. 

Khu du lịch thác Bản Giốc kết hợp điểm tham quan động Ngườm Ngao, 

cảnh quan sông Quây Sơn, Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, bản dân tộc cộng 

đồng Khuổi Ky... thuộc không gian du lịch phía Đông (huyện Trùng Khánh). 

Điểm tham quan di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, khu du lịch sinh thái 

Kolia, điểm tham quan đỉnh Phja Đén, Phja Oắc thuộc không gian du lịch phía 

Tây (huyện Nguyên Bình). 

Không gian du lịch thành phố Cao Bằng và phụ cận cũng được đầu tư phát 

triển các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí,… thu hút khách du lịch 

cả vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, tạo thành trung tâm du lịch của tỉnh.  

Gần đây, đã dần hình thành cụm điểm tham quan di tích Chiến thắng Biên 

giới trên địa bàn huyện Thạch An, thuộc cửa ngõ Đông Nam của tỉnh. 

Các tuyến du lịch nội tỉnh và liên tỉnh đã được hình thành và phát triển, làm 

cơ sở cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây dựng được một số chương 

trình du lịch hấp dẫn khách du lịch ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của 

du lịch Cao Bằng đối với du lịch vùng núi phía Bắc như: 

- Tuyến thành phố Cao Bằng - Pác Bó: Tuyến du lịch văn hoá, lịch sử về 

với cội nguồn cách mạng; 

- Tuyến thành phố Cao Bằng – Bản Giốc: Tuyến du lịch sinh thái, tham 

quan cảnh quan, trải nghiệm văn hoá bản địa; 

- Tuyến thành phố Cao Bằng – Nguyên Bình: Tuyến du lịch văn hoá, lịch 

sử kết hợp du lịch sinh thái vườn quốc gia Phja Oắc, Phja Đén. 

Các tuyến du lịch liên tỉnh được phát triển theo các quốc lộ, trong tổng thể 

chung phát triển du lịch quốc gia và vùng: 

- Tuyến Cao Bằng - Bắc Kạn - Hà Nội theo quốc lộ 3; 

- Tuyến Cao Bằng - Lạng Sơn - Hà Nội theo quốc lộ 4A và 1A 

Từ kết quả đánh giá hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng theo không 

gian lãnh thổ đến năm 2020 có thể nhận thấy, việc tổ chức không gian lãnh thổ 

du lịch trong quy hoạch và kết quả thực hiện trên thực tế là phù hợp, mặc dù vẫn 

còn tồn tại một số hạn chế do điều kiện hạ tầng miền núi nói riêng và kinh tế nói 
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chung còn khó khăn song đảm bảo bước đầu khai thác có hiệu quả tiềm năng và 

khả năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.  

2.2.10. Đánh giá chung hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng 

* Những kết quả đạt được  

- Lượng khách du lịch đến Cao Bằng có sự tăng trưởng nhanh trong vài 

năm gấn đây. Năm 2017, khách du lịch đến Cao Bằng đạt 952.680 lượt, năm 

2018 với danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận, số 

lượng khách du lịch đến với Cao Bằng tăng trưởng ở mức 29,2% đạt 1.321.200 

lượt khách, năm 2019 đạt 1.549.346 lượt khách tăng 25,8% so với năm 2018.  

- Tổng thu từ khách du lịch năm 2018 đạt 363.300 tỷ đồng, năm 2019 đạt 

480.570 tỷ đồng tăng 32,27% so với năm 2018. Tốc độ tăng trưởng trung bình  

tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2016 -2019 đạt 173%. 

- Cơ sở lưu trú tăng từ 196 cơ sở năm 2016 lên 256 cơ sở năm 2019. Công 

suất phòng đạt trung bình 64%. 

- Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được quan tâm đầu tư 

xây dựng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa đã đặt nền móng quan trọng cho 

sự phát triển du lịch tỉnh.  

- Sản phẩm du lịch đã được hình thành khá đa dạng với 03 tuyến khám phá 

công viên địa chất; du lịch về nguồn tìm hiểu về lịch sử - cách mạng; du lịch 

cộng đồng, du lịch lễ hội và tâm linh. 

- Mặc dù đã đạt được những thành tích nhất định nhưng nếu so sánh với 

tiềm năng, lợi thế thì những con số, thành tích kể trên vẫn còn quá khiêm tốn. 

Đặc biệt, nếu nhìn trên tổng thể phát triển du lịch của vùng Đông Bắc, Cao Bằng 

vẫn chưa khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch vùng mặc dù sở hữu tài 

nguyên thiên nhiên và văn hóa nổi trội. 

*  Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

+, Những tồn tại, hạn chế 

- Sản phẩm du lịch khá đa dạng song lại chưa thực sự có điểm nhấn đủ để 

hấp dẫn khách du lịch, bên cạnh đó cách tổ chức khai thác thực hiện chưa 

chuyên nghiệp, đặc biệt các dịch vụ bổ trợ, còn thiếu và yếu do đó chưa thu hút 

được khách du lịch dài ngày. 

- Các điểm du lịch cũng như sản phẩm du lịch còn rời rạc, chưa có sự gắn 

kết, bổ trợ cho nhau.  

- Các cơ sở lưu trú tuy đã tăng đáng kể về số lượng vài năm trở lại đây 

song còn thiếu các khách sạn cao cấp, các trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm. 

- Thiếu sự gắn kết trong phát triển du lịch. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp và 

cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về du lịch, cũng như chính quyền, cộng đồng 

địa phương chưa chặt chẽ, đặc biệt là việc gắn kết với các doanh nghiệp lữ hành. 
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- Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch mặc dù đã được quan tâm, chú ý 

nhưng hiệu quả còn thấp. Kể từ khi UNESCO công nhận Công viên địa chất non 

nước Cao Bằng là công viên địa chất toàn cầu năm 2018, hình ảnh du lịch Cao 

Bằng được phổ biến rộng rãi hơn trên phương tiện thông tin đại chúng, song chỉ 

dừng ở quy mô Khu du lịch thác Bản Giốc, trong khi đó, Cao Bằng còn nhiều 

tiềm năng khác có thể khai thác quảng bá, giới thiệu. Ngoài ra, công tác xúc 

tiến, quảng bá tới thị trường nước ngoài còn rất hạn chế mặc dù Cao Bằng có lợi 

thế khi là một trong 3 địa phương có tên trong danh sách Công viên địa chất 

toàn cầu.  

- Nguồn nhân lực du lịch thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Đặc 

biệt nguồn lao động nghề phục vụ du lịch thiếu chuyên nghiệp, ngoài lực lượng 

lao động làm việc tại Sài gòn - Bản Giốc resort được Trường Trung cấp Du lịch 

và Khách sạn Saigon tourist đào tạo, còn lại đa số là chưa qua đào tạo bài bản.  

+ Nguyên nhân chủ yếu; 

- Thiếu cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên, ưu đãi cụ thể để thúc đẩy thu 

hút đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt đối với địa phương miền núi có điều kiện 

KT-XH còn nhiều khó khăn như Cao Bằng. Do đặc thù tỉnh biên giới, có vẻ như 

Cao Bằng còn quá thận trọng trong việc hình thành các cơ chế cởi mở, thông 

thoáng để thu hút đầu tư du lịch, đặc biệt tại khu du lịch thác Bản Giốc và các khu 

vực có tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực gần biên giới với Trung Quốc.  

- Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kết nối Cao Bằng với Hà Nội và 

các tỉnh trong tiểu vùng Đông Bắc cũng như giữa các điểm du lịch trong tỉnh tuy 

đã được nâng cấp, cải thiện song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. 

Tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh mới được khởi công giai đoạn 1 tháng 10 

năm nay. Do đó, ngoài một số điểm du lịch đã hình thành và được biết đến như 

khu du lịch Pác Bó, khu du lịch thác Bản Giốc, còn lại hầu hết các điểm du lịch 

trên địa bàn tỉnh, kể cả khu vực thác bản Giốc, nhất là tuyến dọc sông Quây Sơn 

còn khó khăn trong việc tiếp cận. Kết nối giữa Cao Bằng với các địa phương lân 

cận cũng chưa thuận lợi, do đó hợp tác phát triển du lịch, liên kết tour/tuyến khó 

thực hiện. 

- Cao Bằng không có tuyến đường sắt đi qua, không có sân bay. Do đó, 

Cao Bằng thời gian qua gần như ốc đảo độc lập, ít được kết nối với các điểm du 

lịch của các tỉnh khác trong vùng để hình thành tuyến du lịch liên vùng nên du 

lịch chưa có điều kiện phát triển. 

- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ du 

lịch của Cao Bằng còn rất hạn chế, trong khi nguồn kinh phí xã hội hóa còn thấp.  

- Nguồn vốn đầu tư cho du lịch của tỉnh là quá ít, số lượng doanh nghiệp 

du lịch trên địa bàn còn ít, hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

- Tài nguyên du lịch của Cao Bằng hấp dẫn, đa dạng nhưng chưa thu hút 

được các nhà đầu tư du lịch chuyên nghiệp. Quy hoạch chung xây dựng Khu du 
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lịch thác Bản Giốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 

485/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 là căn cứ quan trọng hình thành các khu, điểm du 

lịch và cơ sở dịch vụ du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy 

hoạch chung còn nhiều vướng mắc nên công tác xúc tiến thu hút đầu tư tại khu 

du lịch thác Bản Giốc gần như vẫn dậm chân tại chỗ, thiếu vắng các dự án đầu 

tư phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ du lịch.  

- Cao Bằng là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng du 

lịch Cao Bằng chưa khẳng định được vị thế trong vùng Đông Bắc và vùng 

Trung du miền núi Bắc Bộ, thiếu liên kết chặt chẽ với các địa phương khác trong 

vùng trong công tác xúc tiến, phát triển sản phẩm để hình thành tuyến du lịch 

trong vùng.  

- Thiếu kinh nghiệm chuyên môn và nguồn lực cho công tác thông tin 

quảng bá du lịch Cao Bằng. Ngoài ra, tỉnh chưa xây dựng được chiến lược với lộ 

trình cụ thể cho hoạt động xúc tiến, phát triển thị trường du lịch.  

- Nhận thức về phát triển du lịch của các cấp chính quyền trong tỉnh đã có 

thay đổi đáng kể, du lịch được quan tâm và chú trọng phát triển nhưng năng lực 

quản lý và mức độ hiểu biết chuyên môn về du lịch còn nhiều hạn chế. Nhận 

thức của người dân địa phương về vai trò của du lịch và tầm quan trọng của phát 

triển du lịch nhìn chung còn thấp 

2.3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với phát 

triển du lịch tỉnh Cao Bằng 

2.3.1. Điểm mạnh, điểm yếu 

2.3.1.1. Điểm mạnh: 

* Vị trí địa lý: 

Cao Bằng thuộc vùng Đông Bắc, nằm trong vùng trung du miền núi Bắc 

Bộ, trong đó có khu vực động lực phát triển du lịch Sơn La – Điện Biên – Lào 

Cai – Hà Giang đã được xác định trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 

đến năm 2030. Đây là một trong những vùng có tiềm năng du lịch tự nhiên, văn 

hóa phong phú và đặc sắc nhất cả nước. Vì vậy, Cao Bằng có vị trí thuận lợi để 

kết nối với các khu, điểm du lịch trong vùng, hình thành các chương trình du 

lịch nội vùng hấp dẫn, đặc biệt là các chương trình du lịch trong tiểu vùng Đông 

Bắc với các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn.  Bên cạnh đó, với lợi thế 

có 1 cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và 03 cặp cửa khẩu chính là Trà Lĩnh, Sóc 

Giang, Lý Vạn, Cao Bằng có thể kết nối tổ chức các chương trình du lịch biên 

giới và chương trình du lịch liên quốc gia với Trung Quốc qua các cặp cửa khẩu 

nêu trên.  

* Tài nguyên thiên nhiên: 

Thế mạnh lớn nhất của Cao Bằng chính là tài nguyên tự nhiên nguyên sơ, 

điển hình nhất là Công viên địa chất non nước Cao Bằng với hệ thống núi non 
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hùng vĩ trên nền địa hình cao nhưng bằng phẳng, có vườn quốc gia và các khu 

bảo tồn loài – sinh cảnh, nhiều hang động đẹp, sông suối, thác nước phong phú 

cùng khí hậu mát mẻ, trong lành. 

- Công viên địa chất non nước Cao Bằng là một trong ba công viên địa 

chất của Việt Nam nằm trong danh sách Công viên Địa chất Toàn cầu đã được 

UNESCO công nhận với hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú và khác 

biệt, là lợi thế lớn để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng núi, du lịch địa chất, du lịch thể thao và thể thao mạo hiểm.  

- Hệ thống hang động đa dạng, trong đó có động Ngườm Ngao, Ngườm 

Pục sở hữu vẻ đẹp kỳ vĩ có niên đại hàng triệu năm. Đường tiếp cận khá thuận 

lợi, động Ngườm Pục nằm ngay tại Đông Khê, khu vực cửa vào công viên địa. 

Động Ngườm Ngao nằm trong khu du lịch thác Bản Giốc, chỉ cách thác Bản 

Giốc 5 km. Có thể nói đây là tài nguyên thiên nhiên vô giá và có tiềm năng khai 

thác lớn mà Cao Bằng có được. 

- Hệ thống sông, suối dày đặc với hàng trăm suối lớn nhỏ và 4 con sông chính. 

- Hệ thống núi, thác nước của Cao Bằng là một trong những tài nguyên 

quan trọng được thiên nhiên ban tặng. Núi Mắt Thần tại huyện Trà Lĩnh được ví 

là ngọn núi độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Thác Bản Giốc là một trong bốn thác 

nước nằm trên đường biên giới đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, Cao Bằng còn sở 

hữu nhiều thác nước có cảnh quan đẹp như thác Chó, thác Nà Pheo, thác Thoong 

Ma... 

- Hệ thống hồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngoài hai hồ tự nhiên là hồ 

Đồng Mu, hồ Thang Hen còn có nhiều hồ nhân tạo như Khuối Lái, Phja Gào, 

Trung Phúc, đặc biệt hồ Bản Viết, hồ Thang Hen huyện Trùng Khánh có cảnh 

quan đẹp phù hợp cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.  

- Vườn quốc gia Phja Oắc – Phja Đén không chỉ là ngôi nhà của gần 400 

loài thực vật, 58 loài động vật quý hiếm mà còn là nơi có khí hậu mát mẻ quanh 

năm, cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc, thích hợp cho việc phát triển nhiều loại 

hình du lịch như sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể thao... 

- Ngoài ra, cảnh quan sinh thái nông nghiệp cũng là lợi thế cho du lịch 

Cao Bằng. 

* Tài nguyên văn hóa: 

- Cao Bằng có bề dày về lịch sử văn hóa, là vùng đất có tài nguyên văn 

hóa vật thể phong phú được thể hiện qua hệ thống di sản, di tích trong đó nhiều 

di tích được công nhận cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt, cấp tỉnh và được công 

nhận là bảo vật quốc gia. 

- Với hơn 28 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, Cao Bằng còn sở hữu hệ 

thống di sản văn hóa phi vật thể đa dạng với nhiều lễ hội, nghi lễ, các làn điệu 

dân ca, dân vũ và phong tục tập quán sống động. Đặc biệt, nghi lễ thực hành 
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Then của đồng bào dân tộc Tày, Nùng đã được UNESCO công nhận là Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.  

- Bên cạnh đó, Cao Bằng sở hữu nhiều đền, chùa có lịch sử lâu đời và 

cảnh quan đẹp đặc biệt chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc – ngôi chùa đầu tiên 

được xây dựng trên mảnh đất biên cương phía Bắc Tổ quốc. 

- Ẩm thực Cao Bằng mang đặc trưng của vùng núi Đông Bắc nhưng đặc 

biệt hơn bởi có những món ăn mang hương vị riêng không trộn lẫn so với các 

địa phương khác trong vùng như lạp sườn, vịt quay 7 vị, xôi trám, bánh chứng 

kiến, bánh áp chao, hạt dẻ Trùng Khánh, cá Trầm Hương... 

- Ngoài ra, Cao Bằng còn giữ được nhiều kiến trúc nhà truyền thống với 

đặc trưng riêng của đồng bào các dân tộc như làng đá Khuổi Ky của dân tộc 

Tày, khu phố người Hoa tại xã Thông Hòe, làng làm hương với kiến trúc đặc 

trưng dân tộc Nùng, huyện Trùng Khánh và bản đồng bào dân tộc Lô Lô tại Bảo 

Lạc... đều là những tài nguyên có giá trị có thể khai thác phát triển các loại hình 

và sản phẩm du lịch văn hóa, nhất là du lịch trải nghiệm cộng đồng.  

* Những điểm mạnh khác: 

- Kết cấu hạ tầng ở một số điểm du lịch và hạ tầng giao thông kết nối với 

một số khu, điểm du lịch đã được đầu tư, nâng cấp. 

- Cao Bằng có cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và 3 cặp cửa khẩu chính gồm: 

cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh), cửa khẩu Sóc Giang (Hà Quảng), cửa 

khẩu Lý Vạn (Hạ Lang), bên cạnh đó, còn nhiều cửa khẩu phụ trên toàn tuyến 

biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc là lợi thế lớn không chỉ tăng cường trao 

đổi hàng hóa, phát triển kinh tế mà còn góp phần không nhỏ thu hút khách du 

lịch từ nước bạn láng giềng.  

- Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc 

giữa Việt Nam và Trung Quốc được triển khai, đặc biệt khi lối mở giữa hai nước 

Việt Nam – Trung Quốc được khánh thành và đưa vào hoạt động sẽ góp phần 

quan trọng gia tăng mạnh mẽ lượng khách du lịch đến Cao Bằng.  

2.3.1.2.Điểm yếu: 

- Kết cấu hạ tầng liên tỉnh và nội tỉnh Cao Bằng còn hạn chế, ảnh hưởng 

đến thu hút đầu tư và thu hút khách du lịch đến Cao Bằng. Cao Bằng hiện có 5 

tuyến quốc lộ đi qua bao gồm QL3, QL 34, QL 34B, QL 4A, QL 4C, đường Hồ 

Chí Minh với tổng chiều dài 714 km. Tuy nhiên, nhiều tuyến quốc lộ về cơ bản 

mới đạt quy mô cấp IV và cấp V miền núi, được thiết kế với trọng tải và lưu 

lượng xe còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.  

- Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kết nối từ trung tâm thành phố Cao 

Bằng đến một số khu/điểm du lịch tiềm năng của tỉnh, đặc biệt trong khu vực 

Công viên địa chất non nước Cao Bằng còn nhiều điểm khó tiếp cận, mất nhiều 

thời gian cho việc di chuyển, như: tuyến vành đai biên giới, tuyến từ Bản Giốc 
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xuống Hạ Lang, đường tiếp cận hang Ngườm Pục, hang Ngườm Lồm, bản dân 

tộc Lô Lô... 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch còn hạn chế cả về số 

lượng và chất lượng. Đặc biệt, thiếu cơ sở lưu trú cao cấp, cơ sở cung cấp dịch 

vụ giải trí, mua sắm... 

- Sản phẩm du lịch khá đa dạng song lại chưa thực sự có điểm nhấn đủ để 

hấp dẫn khách du lịch, bên cạnh đó cách tổ chức khai thác thực hiện chưa 

chuyên nghiệp, đặc biệt các dịch vụ bổ trợ, còn thiếu và yếu do đó chưa thu hút 

được khách du lịch dài ngày. 

- Hầu hết các điểm du lịch chưa được đầu tư phát triển, còn ở dạng sơ 

khai, chưa tạo ra được sản phẩm du lịch hấp dẫn và thiếu cơ sở dịch vụ để phục 

vụ khách du lịch. Số lượng dự án đầu tư vào du lịch tại tỉnh Cao Bằng còn ít, đặc 

biệt là thiếu vắng các dự án của các tập đoàn kinh tế trong nước, quốc tế.  

- Một số điểm du lịch tiềm năng của tỉnh đã giao cho doanh nghiệp đầu tư 

du lịch nhưng lại chưa có quy định và chế tài cụ thể về thời gian khởi công đầu 

tư đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch nên có tình trạng doanh nghiệp giữ 

đất, không đầu tư đưa vào khai thác như cam kết, như nhà đầu tư dự án khu vực 

động Ngườm Pục. Một số điểm du lịch khác giao cho doanh nghiệp đầu tư khai 

thác đón khách du lịch nhưng thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến việc doanh nghiệp 

đầu tư khai thác không theo quy hoạch, làm ảnh hưởng cảnh quan chung như 

khu vực động Ngườm Ngao, để tình trạng người dân lập lều quán ngay gần cửa 

động, thậm chí nhà vệ sinh nằm gần sát cửa động. Việc hình thành tuyến đường 

và cho phép xe ô tô vào sát động Ngườm Ngao làm cho khu vực động Ngườm 

Ngao trở nên quá tải, luộm thuộm trong mắt du khách. 

- Nhận thức về tầm quan trọng trong phát triển du lịch của cơ quan quản 

lý khá tốt nhưng lại chưa thể cụ thế hóa trong từng khâu hành động do nguồn 

nhân lực còn hạn chế. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân 

về vai trò của du lịch tuy đã được triển khai song chưa mang lại kết quả rõ nét. 

- Nhận thức của cộng đồng về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế 

xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống còn hạn chế, đặc biệt tại các huyện xa 

trung tâm như Bảo Lâm, Bảo Lạc. Nhận thức của người dân các dân tộc trong 

gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể chưa cao. 

- Nhân lực phục vụ du lịch cả ở cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch còn thiếu và yếu về nghiệp vụ chuyên môn, nhất là đội ngũ 

lao động nghề tại các cơ sở dịch vụ du lịch hầu hết chưa qua đào tạo về du lịch.  

- Công tác thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế do chưa có cơ chế ưu đãi cụ 

thể để thu hút đầu tư và thủ tục hành chính còn nặng nề, qua nhiều tầng nấc nên 

mất nhiều thời gian của doanh nghiệp, nhà đầu tư. 
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- Công tác xúc tiến quảng bá điểm đến Cao Bằng đã có bước tiến tích cực 

trong vài năm gần đây nhưng chủ yếu nghiêng về quảng bá, hoạt động xúc tiến 

còn hạn chế.  

- Vệ sinh môi trường tại một số thôn/bản chưa đảm bảo do tập tục chăn 

nuôi gia súc dưới sàn nhà, không đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.  

2.3.2. Cơ hội, thách thức 

2.3.2.1. Cơ hội 

- Du lịch đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong những ngành kinh tế hàng 

đầu, tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên 

thế giới,  trong đó có Việt Nam. Đảng và Nhà nước xác định phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn cũng là cơ sở quan trọng cho Cao Bằng định hướng 

phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời kỳ mới. 

- Du lịch Việt Nam ngày càng khẳng định thương hiệu, vị trí trên bản đồ 

du lịch thế giới với việc vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng danh giá của Tổ 

chức giải thưởng du lịch Thế giới trao tặng như: Điểm đến di sản hàng đầu thế 

giới; Điểm đến golf tốt nhất thế giới; Điểm đến hàng đầu châu Á; Điểm đến văn 

hóa hàng đầu châu Á; Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á... 

- Năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam ngày càng được nâng cao 

trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế 

Thế giới, trong 5 năm từ 2015 – 2019 đã tăng 12 bậc (từ vị trí 75/141 năm 2015 

lên vị trí 63/140 vào năm 2019).  

- Việt Nam được UNWTO đánh giá là một trong 10 quốc gia có tốc độ 

tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Đặc biệt, Việt Nam đang trở thành điểm 

sáng trên bản đồ du lịch thế giới nhờ sự thành công trong kiểm soát và phòng 

chống dịch Covid 19 trong cộng đồng.  

- Tình hình kinh tế - chính trị ổn định, vị thế của Việt Nam trên trường 

quốc tế ngày càng được nâng cao trên nhiều phương diện ngoại giao, chính trị và 

kinh tế. Du lịch được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định phát triển trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, do đó có nhiều cơ hội sẽ được ưu tiên nguồn lực 

đầu tư phát triển trong thời kỳ mới, đặc biệt là ở những địa phương có nhiều tiềm 

năng phát triển du lịch như Cao Bằng.  

- Du lịch vùng Đông Bắc đang ngày càng được quan tâm phát triển, biến 

các lợi thế so sánh về tài nguyên thành lợi thế cạnh tranh về sản phẩm du lịch, góp 

phần đa dạng hóa và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam. 

Bên cạnh đó, với tài nguyên phong phú, khu vực Đông Bắc đã và đang dần khẳng 

định được vị thế quan trọng trên bản đồ du lịch Việt Nam. 

- Cao Bằng là một trong ba tỉnh của Việt Nam có địa danh được UNESCO 

trao tặng danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu. Đây là cơ hội lớn để liên kết phát 
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triển du lịch và quảng bá hình ảnh, thương hiệu điểm đến Cao Bằng trên thị 

trường trong nước và thị trường quốc tế. 

- Các xu hướng du lịch mới đã xuất hiện trên thế giới trong đó du lịch 

khám phá, trải nghiệm văn hóa bản địa đang dần trở thành xu hướng thời thượng. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ số lượng khách du lịch quan tâm tới thiên 

nhiên và lựa chọn các loại hình du lịch gần với thiên nhiên ngày một tăng. Những 

xu hướng này đem lại nhiều cơ hội phát triển cho địa phương vùng núi với nhiều 

tài nguyên phù hợp như Cao Bằng. 

- Du lịch địa chất đang là một trong những loại hình du lịch mới nhận được 

nhiều sự quan tâm của khách du lịch trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các vấn đề 

về môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn tại nhiều quốc gia.  

- Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc 

khi được triển khai sẽ là mô hình hợp tác đầu tiên giữa hai quốc gia trong khai 

thác phát triển du lịch ở cùng một điểm du lịch tại vùng biên giới. Việc này sẽ tạo 

dấu mốc ngoại giao quan trọng giữa hai quốc gia, đồng thời là điển hình trong 

hợp tác phát triển du lịch tại khu vực, tạo cơ hội cho thúc đẩy thu hút khách du 

lịch đến Cao Bằng. 

- Cao Bằng có đường biên giới giáp Trung Quốc với 3 cửa khẩu song 

phương chính, cùng lối mở cho phép sử dụng thẻ du lịch tham quan trong ngày tại 

khu du lịch thác Bản Giốc là cơ hội lớn thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai 

nước qua lối mở đặc thù này. 

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội trong công tác xúc 

tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch, thu hút đầu tư cho nhiều quốc gia, địa phương, 

đặc biệt những địa phương vùng núi còn nhiều hạn chế về giao thông và khả năng 

tiếp cận như Cao Bằng.  

- Đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự kiến được triển khai xây dựng 

giai đoạn 2020 - 2024 sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Cao Bằng chỉ còn 3 - 

3,5 tiếng thay vì 6 tiếng như hiện nay.  

- Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

794/QĐ-TTg ngày 27/6/2019, trong đó xác định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 

gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh,tăng cường giao lưu văn hóa - xã hội; trở 

thành trung tâm giao thương của Việt Nam và khu vực ASEAN với vùng Tây -

Nam Trung Quốc; trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch; đồng 

thời là lợi thế để Cao Bằng xúc tiến thu hút đầu tư du lịch thời gian tới.  

2.3.2.1. Thách thức 

Cùng với những cơ hội, thuận lợi nêu trên, để phát triển du lịch, Cao Bằng 

cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó đặc biệt chú ý đến 

những vấn đề sau:  
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- Được coi là ngành kinh tế không khói, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân chính vì thế ngày 

càng có nhiều quốc gia trên thế giới tập trung phát triển du lịch, đồng nghĩa với 

việc cạnh tranh sẽ khó khăn, khốc liệt hơn. Trong khi đó, năng lực cạnh tranh 

của Việt Nam tuy đã được cải thiện nhưng so với một số quốc gia trong khu vực 

như Thái Lan, Malaysia, Singapore thì vẫn còn thấp. Do vậy, khách quốc tế vẫn 

lựa chọn những quốc gia này nhiều hơn so với lựa chọn Việt Nam.  

- Cao Bằng tuy đã tạo được tiếng vang nhất định trong thời gian 2-3 năm 

trở lại đây nhưng chủ yếu do hiệu ứng của Công viên địa chất toàn cầu. Hiệu 

ứng truyền thông sẽ dần lắng xuống, do đó tỉnh cần sớm xây dựng được sản 

phẩm du lịch đặc thù và đa dạng sản phẩm bổ trợ, nâng cao chất lượng sản phẩm 

dịch vụ mới có thể có được vị trí trên bản đồ du lịch vùng Đông Bắc nói riêng và 

Việt Nam nói chung.  

- Du lịch biển đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục là sản phẩm du lịch thu hút số 

lượng khách lớn của Việt Nam, do đó các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài 

nước thường chọn các địa phương có biển để đầu tư. Vì vậy việc thu hút đầu tư 

của các tỉnh miền núi nói chung và Cao Bằng nói riêng sẽ gặp nhiều thách thức, 

đặc biệt với tỉnh miền núi đi lại còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông còn 

chưa phát triển như Cao Bằng.  

- Các địa phương vùng Đông Bắc, vùng trung du miền núi phía Bắc đã 

quan tâm đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó, các địa phương như Quảng 

Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang đã phát triển khá mạnh về du lịch. Không chỉ có lợi 

thế về tài nguyên, Quảng Ninh và Lạng Sơn còn có lợi thế về giao thông với các 

tuyến đường cao tốc đã hoàn thành, rút ngắn thời gian di chuyển đáng kể cho du 

khách. Hà Giang tuy cũng là huyện vùng núi, thời gian di chuyển dài nhưng đã 

khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam không chỉ bởi sức hút từ 

danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu mà còn bởi sản phẩm du lịch đa dạng. 

Chính vì vậy, Cao Bằng cần có chiến lược cụ thể và những kế hoạch hành động 

bứt phá mới có thể cạnh tranh, thu hút khách du lịch đến tỉnh.  

- Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc 

mang lại cơ hội cho Cao Bằng trong việc tăng số lượng khách Trung Quốc và 

khách đến từ quốc gia thứ ba đi qua lối mở Việt - Trung nhưng cũng đồng thời đặt 

ra nhiều thách thức trong công tác quản lý du lịch, đảm bảo an toàn xã hội, an 

ninh quốc phòng… 

- Chất lượng dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục của tỉnh tuy đã được cải 

thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu để phát triển du lịch. Vì vậy thời 

gian tới, để đáp ứng yêu cầu, không chỉ ngành du lịch mà cần sự vào cuộc của 

những ngành khác như y tế, giáo dục. 

- Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, phát triển tự phát và thiếu kiểm soát sẽ 

làm mất đi những giá trị tài nguyên của tỉnh bao gồm cả tài nguyên tự nhiên và 

tài nguyên văn hóa.  
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- Nguồn nhân lực trong ngành du lịch đặc biệt là lao động nghề vừa thiếu 

về số lượng vừa hạn chế về chất lượng, phần lớn các nhà hàng sử dụng lao động 

địa phương chưa qua đào tạo là thách thức rất lớn trong quá trình nâng cao chất 

lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển.  

- Tác động của môi trường, khí hậu biến đổi, thiên tai đe dọa sự cân bằng 

hệ sinh thái và mục tiêu phát triển bên vững. Cụ thể, trực tiếp nhận thấy hơn đó 

là sự xuống cấp các tuyến giao thông trong và ngoài tỉnh sau mỗi mùa mưa, bão. 

Điều này tác động lớn đến việc khai thác du lịch của tỉnh. 

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tuy mang lại nhiều lợi ích và có tác 

động đến nhiều mặt đời sống xã hội nói chung, du lịch nói riêng nhưng cũng đặt 

ra nhiều thách thức, đặc biệt với tỉnh miền núi điều kiện còn nhiều khó khăn như 

Cao Bằng. Lạc hậu về khoa học và công nghệ sẽ kéo theo nguy cơ tụt hậu về du 

lịch khi các tiến bộ công nghệ ngày càng tác động mạnh mẽ tới ngành nhất là 

trong lĩnh vực tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ.  

- Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế hậu Covid 19 là một trong những thách 

thức lớn mà tỉnh sẽ phải đối mặt ngay trong năm nay và những năm tiếp theo. 

Khi kinh tế bị tác động mạnh mẽ bởi tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu tăng mạnh, sức 

mua giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt là tâm lý e ngại khi đi du lịch cũng góp 

phần khiến một số lượng lớn khách du lịch cả trong và ngoài nước tạm dừng 

việc du lịch trong thời gian tới.  

Ngoài ra, thách thức lớn nhất, gần nhất không thể không nói đến đó chính 

là việc làm thế nào để thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người dân về vai trò của 

du lịch đối phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, làm sao để vừa phát triển du lịch vừa 

bảo tồn được văn hóa truyền thống, giữ gìn được tài nguyên tự nhiên và môi 

trường cảnh quan; làm sao để thu hút đầu tư trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều 

khó khăn bởi tác động của dịch bệnh, các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch cũng 

đang phải gồng mình để duy trì hoạt động; làm thế nào để có nguồn vốn cải 

thiện hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất kỹ thuật và tìm ra cách thức nâng cao 

chất lượng số lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 -

2025 là câu hỏi lớn cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành tỉnh Cao 

Bằng mới có thể thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

như kỳ vọng của tỉnh trong thời kỳ mới.  
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PHẦN THỨ BA 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035 

3.1. Quan điểm, mục tiêu 

3.1.1. Quan điểm phát triển 

Trên cơ sở tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng, 

đồng thời trên cơ sở thay đổi xu hướng và nhu cầu du lịch mới trên thế giới và 

trong nước; dựa trên quan điểm phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn, định hướng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2030 và các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong 

đó có du lịch nói riêng của tỉnh Cao Bằng, phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 cần dựa trên những quan điểm phát 

triển sau đây: 

1. Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng phù hợp với chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn; phù hợp với quan điểm định hướng Chiến lược phát triển du lịch Việt 

Nam đến năm 2030, đồng thời phải phù hợp với chủ trương, định hướng Chiến 

lược và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn mới. 

2. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo bước đột phá 

quan trọng trong việc đổi mới, tái cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ 

trọng đóng góp của du lịch - dịch vụ trong GRDP của tỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ sự 

phát triển của các ngành kinh tế khác và các lĩnh vực khác của tỉnh, góp phần 

tạo sinh kế, việc làm đáng kể, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn 

tinh thần cho cộng đồng và người dân các dân tộc của tỉnh Cao Bằng. 

3. Phát triển du lịch lấy tăng trưởng xanh làm phương thức và cách thức 

phát triển để hướng đến đạt được mục tiêu phát triển bền vững, trong đó sử dụng 

hiệu quả các giá trị tài nguyên, cả tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hóa trên 

cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong đầu tư kết cấu hạ tầng, sản xuất và sử 

dụng năng lượng tái tạo, có hệ thống thu gom và xử lý chất thải đồng bộ, hiện 

đại tại các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch đáp ứng tốt 

xu hướng và nhu cầu du lịch mới; đồng thời lấy bảo vệ môi trường, bảo tồn đa 

dạng sinh học, hệ sinh thái và địa chất, địa mạo, bảo tồn và phát huy tối ưu các 

giá trị văn hóa, di sản làm ưu tiên trong mọi hoạt động kinh tế và du lịch. 

4. Phát triển du lịch dựa trên khai thác, phát huy tối ưu lợi thế so sánh về 

tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hóa của tỉnh, đặc biệt là Công viên Địa 

chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng để phát triển sản phẩm đa dạng, khác biệt để 

tạo thành lợi thế cạnh tranh du lịch của tỉnh, đồng thời tăng cường và đổi mới 

phương thức xúc tiến quảng bá điểm đến Cao Bằng cả trên thị trường trong nước 

và thị trường quốc tế, góp phần khẳng định vị trí của du lịch Cao Bằng trên bản 
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đồ du lịch của vùng Đông Bắc, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và bản đồ du 

lịch Việt Nam.  

5. Phát triển du lịch trên nền tảng lấy cộng đồng và người dân các dân tộc 

sinh sống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm trung tâm trong các định hướng, kế 

hoạch và chương trình hành động phát triển du lịch của tỉnh, bảo đảm khích lệ, 

tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng và người dân chủ động tham gia cung cấp 

dịch vụ du lịch, được làm chủ và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch.  

6. Phát triển du lịch trên cơ sở chú trọng đồng thời cả khách du lịch quốc 

tế và khách du lịch nội địa, trước mắt ưu tiên thúc đẩy thu hút khách du lịch nội 

địa, trong đó chú trọng thu hút khách chi tiêu cao và lưu trú dài ngày; quan tâm 

hàng đầu tới chất lượng dịch vụ du lịch và thúc đẩy phát triển đa dạng các loại 

hình du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn 

hóa-lịch sử, cộng đồng, lễ hội, thể thao, và thể thao mạo hiểm.  

7. Phát triển du lịch Cao Bằng theo hướng chú trọng đẩy mạnh hợp tác, 

liên kết với du lịch các tỉnh trong vùng Đông Bắc, vùng trung du miền núi bắc 

Bộ đặc biệt là những tỉnh trong tiểu vùng như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà 

Giang, Lạng Sơn để tăng cường kết nối giữa các khu điểm du lịch trong tiểu 

vùng, hình thành nhiều chương trình du lịch liên tỉnh, liên vùng đa dạng, hấp 

dẫn. Đồng thời tăng cường liên kết với các trung tâm phân phối khách trên địa 

bàn cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng… 

8. Phát triển du lịch biên giới trên cơ sở gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh quốc gia, tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Cao Bằng với 

các tỉnh biên giới của Trung Quốc thông qua hoạt động du lịch và giao lưu văn 

hóa, khẳng định vai trò quan trọng của tỉnh Cao Bằng trên tuyến đầu Tổ quốc. 

3.1.2. Mục tiêu phát triển 

3.1.2.1. Mục tiêu chung 

Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo 

động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần hình thành cơ cấu 

kinh tế hiện đại trên cơ sở tăng tỷ trọng đóng góp của du lịch trong GRDP của 

tỉnh, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp 

phần tạo nhiều việc làm, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

người dân địa phương. Đồng thời, phát triển du lịch Cao Bằng trên cơ sở tôn 

trọng và bảo vệ nghiêm ngặt các giá trị cảnh quan, tài nguyên tự nhiên và văn 

hóa, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, nguyên tắc và mục tiêu phát triển bền vững.  

Phấn đấu đến năm 2025, du lịch Cao Bằng cơ bản đáp ứng các yêu cầu 

của ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. 

Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Cao Bằng thực sự trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn, khẳng định vai trò trụ cột đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
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và tạo được vị thế quan trọng trên bản đồ du lịch của tiểu vùng Đông Bắc, vùng 

Trung du miền núi Bắc Bộ và của cả nước. 

Đến năm 2035, du lịch Cao Bằng khẳng định được thương hiệu mạnh trên 

thị trường trong nước và thị trường quốc tế, trong đó công viên địa chất non 

nước Cao Bằng trở thành một địa chỉ du lịch nổi tiếng toàn cầu. 

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

Để đáp ứng mục tiêu chung nêu trên, phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng cần 

phải đạt được những mục tiêu cụ thể sau: 

Về khách du lịch:  

Đến năm 2025: khách du lịch quốc tế ước đạt 450 nghìn lượt, khách du 

lịch nội địa đạt 2,75 triệu lượt khách. 

Đến năm 2035: khách du lịch quốc tế ước đạt 1,20 triệu lượt, khách du 

lịch nội địa đạt 6,64 triệu lượt khách. 

Về tổng thu từ khách du lịch: 

Giai đoạn 2020 - 2025: tổng thu từ khách du lịch quốc tế ước đạt 940 tỷ 

đồng, tổng thu từ khách du lịch nội địa đạt 2.197 tỷ đồng. 

Đến năm 2035: tổng thu từ khách du lịch quốc tế ước đạt 4.800 tỷ đồng, 

tổng thu từ khách du lịch nội địa đạt 11.686 tỷ đồng. 

Về cơ sở lưu trú:  

Phát triển cơ sở lưu trú phù hợp với nhu cầu và tốc độ phát triển du lịch 

của tỉnh. Trong giai đoạn 2021 - 2025, tập trung thu hút đầu tư xây dựng các 

khách sạn cao cấp tại thành phố Cao Bằng và một số trung tâm huyện có tiềm 

năng phát triển du lịch, đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư các khu nghỉ dưỡng 

núi và khuyến khích người dân bản địa cung cấp dịch vụ lưu trú tại nhà dân 

(homestay) đáp ứng nhu cầu nhu cầu đa dạng của khách du lịch. 

Đến năm 2030, hình thành hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt là các 

resort nghỉ dưỡng núi có thương hiệu mạnh trên thị trường trong nước và thị 

trường quốc tế. 

Về chỉ tiêu việc làm: 

Giai đoạn 2020 - 2025: cần 15.401 lao động trong đó có 5.134 lao động 

trực tiếp và 10.268 lao động gián tiếp. 

Giai đoạn 2026 - 2035: cần 39.936 lao động trong đó có 13.312 lao động 

trực tiếp và 26.624 lao động gián tiếp. 

Về nhu cầu đầu tư: 

Tổng nguồn vốn đầu tư cho cả giai đoạn 2021 - 2035 là 14.100 tỷ đồng. 

Trong đó:  
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Giai đoạn 2020 - 2025 cần 4.700 tỷ đồng 

Giai đoạn 2026 - 2035 cần 9.400 tỷ đồng. 

Về văn hóa – xã hội: 

Phát triển du lịch góp phần bảo tồn và phát huy đầy đủ các giá trị di tích 

lịch sử văn hóa, các di sản, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh, đồng thời gìn giữ, 

kế thừa và phát huy tối ưu các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân 

tộc trên địa bàn tỉnh. Hệ thống hóa được toàn bộ các di sản văn hóa phi vật thể 

gồm: các lễ hội, phong tục, nghề, nghệ thuật truyền thống, làn điệu dân gian, dân 

vũ, dân nhạc và hình thành được danh sách những di sản phi vật thể có nguy cơ 

thất truyền, mai một cần được bảo tồn trên cơ sở gắn với phát triển du lịch văn 

hóa, du lịch cộng đồng.  

Phát triển du lịch góp phần nâng cao dân trí, cũng như đời sống văn hóa 

tinh thần cho nhân dân, cải thiện sinh kế và điều kiện sống cho đồng bào các dân 

tộc trong tỉnh Cao Bằng. 

Về bảo vệ môi trường: Tôn trọng, gìn giữ, bảo vệ được nguyên vẹn các 

giá trị tài nguyên, cảnh quan tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nâng cao được 

nhận thức xã hội, đặc biệt là nhận thức của người dân địa phương về tầm quan 

trọng của môi trường và bảo vệ môi trường, tài nguyên đối với phát triển kinh tế 

- xã hội, gắn được hoạt động gìn giữ, bảo vệ môi trường với việc phát huy các 

giá trị tài nguyên để phát triển du lịch. 

3.2. Nghiên cứu các dự báo, chỉ tiêu phát triển du lịch 

3.2.1. Dự báo các phương án phát triển du lịch 

3.2.1.1. Các phương án phát triển 

Theo kịch bản phát triển của kinh tế- xã hội Việt Nam, Chiến lược phát 

triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã 

hội Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn 2025, có ba phương án phát triển du lịch 

Cao Bằng, như sau: 

Phương án 1: Phương án thấp 

Được xây dựng trên kịch bản phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng trong bối 

cảnh kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhu cầu 

du lịch giảm sút do kinh tế tăng trưởng thấp. Đặc biệt trong điều kiện của Cao 

Bằng, các nguồn lực khá hạn hẹp, chưa được quan tâm đầu tư. Do đó, quá trình 

phát triển du lịch thiếu những nỗ lực tạo bước đột phá; Thị trường du lịch chủ 

yếu phát triển trên cơ sở các thị trường hiện tại, không phát triển mở rộng và 

khai thác được các thị trường mới. Dự báo các chỉ tiêu chính đạt được: Khách 

du lịch đón 1.690 nghìn lượt khách (năm 2021); 2.850 nghìn lượt khách (năm 

2025); 7.232 nghìn lượt khách du lịch (năm 2035). Tổng thu từ khách du lịch đạt 

khoảng 2.728 tỷ đồng (giai đoạn 2021 - 2025); 15.129 tỷ đồng (năm 2035).  
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Như vậy, các chỉ tiêu cơ bản sẽ đạt được ngay cả khi không có tác động 

lớn trong lĩnh vực đầu tư du lịch. Tuy nhiên, phương án này được tính toán, dữ 

liệu trên cơ sở định hướng phát triển du lịch của cả tỉnh, cả vùng trong khuôn 

khổ định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng đi kèm với 

hệ số điều chỉnh giảm ở ngưỡng dưới. Đề án xác định đây là phương án phát 

triển thấp. 

Phương án 1 là phương án tăng trưởng thấp, không phù hợp với mục tiêu 

phát triển và bối cảnh du lịch của tỉnh Cao Bằng. Không tạo ra động lực thúc 

đẩy du lịch và các ngành kinh tế khác phát triển.  

Phương án 2: Phương án trung bình 

Được xây dựng theo kịch bản phát triển trong bối cảnh kinh tế - xã hội và 

du lịch có những điểm sáng, dịch bệnh được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng kinh 

tế hồi phục, nhu cầu du lịch tăng trưởng, du lịch có thu hút được sự quan tâm 

của các nhà đầu tư. Du lịch tỉnh Cao Bằng tiếp nhận được những nguồn lực mới, 

tạo được những bước phát triển mang tính đột phá; các thị trường được mở rộng 

về quy mô và chất, một số thị trường du lịch mới được khai thác. Theo phương 

án này dự báo các chỉ tiêu chính đạt: Khách du lịch đón khoảng 1.860 nghìn lượt 

khách (năm 2021) 3.200 nghìn lượt khách (năm 2025); 7.840 nghìn lượt khách 

(năm 2035); Tổng thu từ khách du lịch đạt 3.137 tỷ đồng (giai đoạn 2021 - 

2025); 16.486 tỷ đồng (năm 2035). 

Phương án 2 có tính bền vững chủ yếu dựa vào nguồn nội lực, phù hợp 

với bối cảnh và xu thế phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng, vùng Đông Bắc và 

du lịch của Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo. Tốc độ tăng trưởng khả thi, 

lượng khách phù hợp với mục tiêu và không gây áp lực nhiều lên môi trường. 

Đề án xác định đây là phương án phát triển trung bình, có yếu tố thuận lợi. 

Phương án 3: Phương án cao 

Phương án này được xây dựng theo kịch bản phát triển có các nỗ lực đầu 

tư đến chủ yếu từ nguồn đầu tư bên ngoài trong điều kiện các yếu tố ngoại lực 

cực kì thuận lợi; Thị trường được mở rộng cả về quốc tế lẫn nội địa; Theo 

phương án này các chỉ tiêu chính đạt: Khách du lịch đón khoảng 2.010 nghìn 

lượt khách (năm 2021); 3.490 nghìn lượt khách (năm 2025); 8.272 nghìn lượt 

khách (năm 2035). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3.434 tỷ đồng (giai 

đoạn 2021 - 2025); 17.705 tỷ đồng (năm 2035).  

Như vậy, phương án được tính toán dựa trên triển vọng các điều kiện phát 

triển du lịch có rất nhiều thuận lợi, phát huy được đà phát triển mạnh mẽ hiện tại 

của du lịch Việt Nam và của thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính, dịch bệnh 

Covid 19 trên toàn thế giới khu vực được khống chế toàn diện; thị trường đã biết 

đến điểm đến du lịch vùng Đông Bắc nói chung và Cao Bằng nói riêng đang nổi 

lên mạnh mẽ, với sự hợp lực trong nước để đảm bảo khả năng tiếp đón, phục vụ 

khách và liên tục phát triển sản phẩm. Đề án tính toán đây là phương án phát 

triển cao, có nhiều yếu tố thuận lợi đối với phát triển du lịch tỉnh và vùng. 
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Phương án 3 chủ yếu dựa vào nguồn lực bên ngoài, chỉ trở thành hiện 

thực trong điều kiện kinh tế xã hội thế giới và Việt Nam có những bước đột biến 

lớn. Lượng khách lớn sẽ gây áp lực không nhỏ lên môi trường cũng như hệ 

thống cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng. 

3.2.1.2. Lựa chọn phương án phát triển 

Khả năng đạt được của phương án 1 là hiện thực khi các dự án đầu tư phát 

triển du lịch được hoàn thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, phương án này 

chưa phù hợp với định hướng của “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 

năm 2030”, chính vì vậy, phương án này được đưa ra để tham khảo hoặc điều 

chỉnh áp dụng khi tình hình phát triển du lịch cả nước nói chung và Cao Bằng 

nói riêng có nhiều yếu tố bất lợi. 

Phương án 2 phù hợp với xu thế phát triển chung và đáp ứng được hai yêu 

cầu lớn trên nên được chọn làm phương án chủ đạo để tính toán. Tuy nhiên, 

phương án này cần phải có sự đầu tư tương đối đồng bộ vào cơ sở hạ tầng, cơ sở 

vật chất kỹ thuật du lịch, các khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cách mạng (di tích 

lịch sử cách mạng), khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, các khu vui chơi - giải trí 

- thể thao, các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch... 

Phương án 3 đòi hỏi có sự đầu tư tương đối lớn và đồng bộ nên được 

dùng làm dự phòng và là phương án phấn đấu khi du lịch tỉnh có những điều 

kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, do vậy, được đưa ra làm phương án tham 

khảo, dự phòng cho trường hợp ngành du lịch tỉnh Cao Bằng hội tụ được những 

điều kiện tốt nhất cho phát triển.  

Từ các phân tích trên, phương án 2 là phù hợp với khả năng nguồn lực và 

khả năng thực thi các chương trình phát triển của tỉnh. Do đó, phương án 2 là 

phương án chọn, để làm cơ sở tính toán dự báo các chỉ tiêu đầu tư phát triển du 

lịch và đề xuất các định hướng phát triển của du lịch tỉnh Cao Bằng. 

3.2.2. Các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu (phương án chọn) 

3.2.2.1. Chỉ tiêu về khách du lịch 

- Khách du lịch quốc tế: Khách quốc tế đến Cao Bằng chủ yếu đi theo các 

tour du lịch xuyên Việt bằng phương tiện đường bộ từ thủ đô Hà Nội, từ Lạng 

Sơn, và các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Khách Trung Quốc quá cảnh trực tiếp 

đến Cao Bằng qua các cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang. Trong thời gian 

tới, với việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thời gian Hà Nội - 

Cao Bằng sẽ rút ngắn xuống còn 3,5 tiếng thay vì 6 tiếng như hiện nay. Bên 

cạnh đó, với chủ chương và những kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất 

kỹ thuật đang được tỉnh triển khai tích cực, những năm tiếp theo số lượng khách 

quốc tế đến tỉnh sẽ tăng lên đáng kể.  

Dự báo, giai đoạn 2021 - 2025, khách du lịch quốc tế đến Cao Bằng ước 

đạt 450 nghìn lượt; đến năm 2035 ước đạt 1.200 nghìn lượt khách. 
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- Khách du lịch nội địa: Khách nội địa đến Cao Bằng thời gian gần đây 

tăng trưởng khá mạnh. Mục đích chủ yếu của khách nội địa khi đến Cao Bằng là 

tham quan, ngắm cảnh, tham gia hoạt động du lịch sinh thái, văn hóa.  

Dự báo giai đoạn 2021 - 2025 khách du lịch nội địa sẽ đạt 2.750 nghìn 

lượt khách; 6.640 nghìn lượt khách năm 2035.  

Với những phân tích và tính toán như trên, dự báo về khách du lịch của 

Cao Bằng đến năm 2035 như sau: 

Bảng 3.1. Dự báo khách du lịch đến Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 

và tầm nhìn đến năm 2035 (chọn phương án 2) 

Phương án 
Loại 

khách 
Hạng mục 2019 (*) 2021 2025 2035 

Phương án1  

(thấp) 

Khách 

quốc 

tế 

Tổng số lượt khách (nghìn) 185 190 350 1.072 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1.7 2 2.2 2,5 

Tổng số ngày khách (nghìn) 314,5 380 770 2.680 

Khách 

nội 

địa 

Tổng số lượt khách (nghìn) 1.364 1.500 2.500 6.160 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1.3 1.5 1.7 2 

Tổng số ngày khách (nghìn) 1.773 2.250 4.250 12.320 

 Phương án2  

(Trung bình – 

Chọn) 

Khách 

quốc 

tế 

Tổng số lượt khách (nghìn) 185 210 450 1.200 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1.7 2 2.2 2,5 

Tổng số ngày khách (nghìn) 314,5 420 990 3.000 

Khách 

nội 

địa 

Tổng số lượt khách (ngàn) 1.364 1.650 2.750 6.640 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1.3 1.5 1.7 2 

Tổng số ngày khách (nghìn) 1.773 2.475 4.675 13.280 

 Phương án3 

(cao) 

Khách 

quốc 

tế 

Tổng số lượt khách (nghìn) 185 220 500 1.360 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1.7 2 2.2 2,5 

Tổng số ngày khách (nghìn) 314,5 440 1.100 3.400 

Khách 

nội 

địa 

Tổng số lượt khách (nghìn) 1.364 1.790 2.990 6.912 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1.3 1.5 1.7 2 

Tổng số ngày khách (nghìn) 1.773 2.685 5.083 13.824 

Nguồn: Dự báo của Viện NCPT Du lịch (*) Số liệu Sở VHTTDL Cao Bằng  

3.2.2.2. Chỉ tiêu về khách du lịch 

- Về ngày lưu trú trung bình: Năm 2019, ngày lưu trú trung bình của 

khách quốc tế đạt 1,7 ngày; còn đối với khách nội địa là 1,5 ngày. Việc nghiên 

cứu tính toán và dự báo chỉ tiêu này khá quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến dự 

báo về tổng thu cũng như dự báo về nhu cầu đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật cho phát triển du lịch.  

Hiện nay, Cao Bằng đã có các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng có chất lượng cao như khu du lịch Thác Bản Giốc đã và đang 

thu hút được nhiều khách đến tham quan du lịch. Với những yếu tố thuận lợi 

như vậy và để phù hợp với bối cảnh chung của cả nước, dự kiến ngày lưu trú 

trung bình của khách du lịch quốc tế đến Cao Bằng vào năm 2025 sẽ là 2 ngày, 
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năm 2025 là 2,2 ngày; năm 2035 là 2,5 ngày. Đối với khách du lịch nội địa, các 

chỉ tiêu tương ứng là 1,7 - 1,8 - 2 ngày. 

- Về mức chi tiêu trung bình của khách: Hiện nay ở Cao Bằng, trung bình 

mỗi ngày một khách du lịch quốc tế chi tiêu khoảng trên dưới 970.000VND, một 

khách du lịch nội địa chi tiêu khoảng 450.000VND. Trong những năm tới, khi 

các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, chất lượng được nâng cao, mức độ chi 

tiêu của khách du lịch (cả quốc tế và nội địa) cũng sẽ tăng lên. Căn cứ vào mức 

chi tiêu trung bình của khách du lịch được dự báo trong Chiến lược phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (trong đó có xác định 

cụ thể mức chi tiêu trung bình ở các vùng, miền khác nhau); căn cứ vào mức chi 

tiêu và giá tiêu dùng tại Vùng Trung du miền núi phía Bắc và Cao Bằng… Mức 

chi tiêu trung bình của khách và tổng thu từ khách du lịch trong từng thời kỳ 

được tính toán chi tiết như sau: 

Bảng 3.2. Dự kiến trung bình một ngày, mỗi khách du lịch chi tiêu như sau: 

Tên Khách quốc tế Khách nội địa 

Giai đoạn 2020 - 2025 1.200.000 VND  600.000VNĐ 

Giai đoạn 2026 - 2035 1.700.000 – 2.000.000 VND 1.000.000- 1.500.000VNĐ 

Tổng thu từ khách du lịch của một địa phương bao gồm tất cả các khoản 

thu từ khách du lịch như: lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm và các dịch vụ 

khác như: bưu điện,y tế, dịch vụ vui chơi giải trí... Việc tính toán doanh thu từ du 

lịch của một địa phương được căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu như số lượt khách, 

ngày lưu trú trung bình, mức chi tiêu trung bình trong một ngày của một khách. 

Từ các số liệu dự báo nêu trên, tổng thu từ du lịch của Cao Bằng đến năm 

2035 sẽ đạt được như sau:     

Bảng 3.3. Dự báo tổng thu từ khách du lịch của Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025, 

tầm nhìn đến 2035 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Phương án Loại doanh thu 2025 2035 

Phương án 1 

Tổng thu từ khách du lịch quốc tế 731 4.288 

Tổng thu từ khách du lịch nội địa 1.997 10.841 

Tổng cộng 2.728 15.129 

Phương án 2 

(chọn) 

Tổng thu từ khách du lịch quốc tế 940 4.800 

Tổng thu từ khách du lịch nội địa 2.197 11.686 

Tổng cộng 3.137 16.486 

Phương án 3 

Tổng thu từ khách du lịch quốc tế 1.045 5.540 

Tổng thu từ khách du lịch nội địa 2.389 12.165 

Tổng cộng 3.434 17.705 

Nguồn:Dự báo của Viện NCPT Du lịch. 
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3.2.2.3. Tổng sản phẩm GRDP du lịch và nhu cầu vốn đầu tư 

Căn cứ trên kết quả tính toán tổng thu nhập của ngành du lịch như đã trình 

bày ở trên, sau khi trừ chi phí trung gian (lưu trú: 20-25%; ăn uống: 30-35%; 

vận chuyển du lịch: 20-25%; bỏn hàng lưu niệm: 10-15%; dịch vụ khác: 12-

20%…), khả năng đóng góp của ngành du lịch Cao Bằng trong tổng GRDP của 

tỉnh theo các phương án được trình bày ở bẳng sau: 

Bảng 3.4. Dự báo chỉ tiêu GRDP và vốn đầu tư cho du lịch Cao Bằng 

Chỉ tiêu Đơn vị  tính 2025 2035 

1. Tổng giá trị GRDP ngành du lịch Cao Bằng Tỷ đồng VN 500 1.236 

2. Tốc độ tăng trưởng GRDP du lịch Cao Bằng %/năm 28,6 28,0 

3. Hệ số ICOR cho du lịch - 5,0 4,5 

4. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho DL Cao Bằng 
Tỷ đồng VN 4.700 9.400 

Triệu USD 200 400 

Nguồn : - Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Cao Bằng đến năm 2020  

- Dự báo của Viện NCPT Du lịch. 

Việc tính toán nhu cầu đầu tư trong từng thời kỳ được dựa trên tổng giá trị 

GRDP đầu và cuối kỳ, chỉ số ICOR là chỉ số xác định hiệu quả của việc đầu tư.  

Chỉ số ICOR du lịch Cao Bằng dự kiến là 5,0 cho thời kỳ 2020-2025; và 

4,5 cho thời kỳ 2026 - 2035 (việc tính hệ số đầu tư theo chỉ số ICOR cần phải 

tính đến hệ số trượt giá, nhưng để đơn giản cho công tác dự báo trên cơ sở các 

số liệu chưa đầy đủ, các số liệu dự báo ở đây không đề cập đến).  

Theo cách tính toán trên, đồng thời theo phương án chọn của đề án, có thể 

xác định số vốn cần đầu tư cho du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 là 

4.700 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 - 2035 cần 9.400 tỷ đồng. Tổng cả giai đoạn 2021 

- 2035 cần 14.100 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách khoảng 10% sẽ 

tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng, bảo tồn, quảng bá, bảo vệ môi trường. Còn 

lại khoảng 90% sẽ kêu gọi xã hội hóa. 

3.2.2.4. Chỉ tiêu về khách sạn: 

Việc nghiên cứu tính toán và điều chỉnh dự báo nhu cầu khách sạn trong 

những năm tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với du lịch Cao Bằng. Hiện nay hệ 

thống cơ sở lưu trú của tỉnh bước đầu đáp ứng nhu cầu phát triển, tuy nhiên đang 

thiếu những khách sạn có quy mô lớn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao; 

nhưng lại thừa những khách sạn có quy mô nhỏ, chất lượng thấp; do vậy chưa 

đáp ứng được yêu cầu phát triển trong bối cảnh hiện nay. Việc dự báo nhu cầu 

về khách sạn được căn cứ vào dự báo tổng số khách, số ngày lưu trú trung bình 

của khách, công suất sử dụng trung bình, cũng như số người nghỉ trong một 

buồng; và được tính theo công thức sau: 
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            (Số lượt khách)   X   (Số ngày lưu trú trung bình) 

Nhu cầu số buồng  = 

(365 ngày 

trong năm) 
X 

(Công suất sử 

dụng buồng trung 

bình năm) 

X 

(Số khách 

trung  

bình/buồng) 

Trong đó, theo dự báo ở trên: 

- Số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch từ 1,5 - 2,0 ngày. 

- Dự kiến công suất sử dụng buồng trung bình đạt khoảng 65 - 75%. 

- Buồng khách sạn hiện nay trên thế giới trung bình được bố trí 2 

giường/buồng. Xu hướng khách du lịch trong nước và quốc tế đi du lịch theo 

nhóm bạn bè, gia đình, khách lẻ, khách nghỉ cuối tuần ngày càng tăng, nên 

khách sạn trên địa bàn tỉnh cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đáp ứng các đối 

tượng khách trong thời kỳ tới và xây dựng khách sạn theo hướng đạt tiêu chuẩn 

thứ hạng cao và khách sạn quy mô lớn. Dự kiến hệ số sử dụng chung buồng đối 

với khách du lịch nội địa là 2 và  đối với khách quốc tế từ 1,2 - 1,5. 

Bảng 3.5. Dự báo nhu cầu khách sạn của Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025,  

tầm nhìn đến năm 2035. 

 Đơn vị tính: Buồng. 

Phương 

án 
Nhu cầu cho đối tượng khách 2021 2025 2035 

Phương 

án 1 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế 270 452 945 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa 1.830 2.365 5.055 

Tổng cộng 2.100 2.817 6.000 

Phương 

án 2 

(chọn) 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế 340 556 1.425 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa 2.160 2.866 6.375 

Tổng cộng 2.500 3.423 7.800 

Phương 

án 3 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế 460 788 1.950 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa 2.340 3.224 7.500 

Tổng cộng 2.800 4.013 9.450 

Công suất sử dụng buồng trung bình năm (%) 60,0 65,0 68,0 

Nguồn: Dự báo của Viện NCPT Du lịch. 

3.2.2.5. Chỉ tiêu về lao động  

Trong thời gian tới, lực lượng lao động trong ngành du lịch phải đáp ứng 

được cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh, 

phải xây dựng được đội ngũ cán bộ nhân viên du lịch có trình độ và kỹ năng 

nghiệp vụ, phẩm chất vững vàng, cơ cấu hợp lý. Ứng dụng khoa học công nghệ 

du lịch nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả kinh doanh du lịch. 
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Căn cứ vào số lượng buồng khách sạn được dự báo ở trên, căn cứ vào chỉ 

tiêu lao động bình quân cho một buồng khách sạn của cả nước cũng như khu 

vực (trung bình 1 buồng có 1,5 - 1,7 lao động trực tiếp) và số lao động gián tiếp 

ngoài xã hội (1 lao động trực tiếp tương ứng với 2 - 2,2 lao động gián tiếp), nhu 

cầu về lao động của du lịch ở Cao Bằng đến năm 2035 được tính toán cụ thể ở 

bảng sau: 

Bảng 3.6. Dự báo nhu cầu lao động trong du lịch của Cao Bằng 

giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

Đơn vị tính: Người. 

Phương án Loại lao động 2021 2025 2035 

Phương án  

1 

Lao động trực tiếp trong du lịch 2.730 4.225 10.240 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 5.460 8.450 20.480 

Tổng cộng 8.190 12.675 30.720 

Phương án  

2 (chọn) 

Lao động trực tiếp trong du lịch 3.250 5.134 13.312 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 6.500 10.268 26.624 

Tổng cộng 9.750 15.401 39.936 

Phương án  

3 

Lao động trực tiếp trong du lịch 3.640 6.019 16.128 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 7.280 12.038 32.256 

Tổng cộng 10.920 18.057 48.384 

Số lao động bình quân trên 1 buồng khách sạn 1,5 1,7 2,0 

Nguồn: Dự báo của Viện NCPT Du lịch 

3.3. Các định hướng phát triển 

3.3.1. Định hướng phát triển thị trường khách du lịch 

3.3.1.1. Định hướng chung: 

Qua hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng có thể thấy đến nay khách 

nội địa vẫn là thị trường khách chủ chốt của tỉnh. Xu hướng đi du lịch trong 

nước đã tăng mạnh trong những năm gần đây do kinh tế phát triển, mức sống 

của người dân ngày càng tăng cao, thông tin du lịch được phổ biến thường 

xuyên hơn, khách du lịch nội địa không muốn lặp lại các điểm đến truyền thống 

và đang chuyển dịch nhu cầu sang khám phá tìm kiếm những điểm đến mới lạ, 

hấp dẫn, có đặc trưng vùng miền riêng và nhất là có những điểm nhấn độc đáo. 

Cao Bằng nổi lên như một điểm đến mới đáp ứng hoàn hảo thị hiếu, nhu cầu nói 

trên của khách du lịch nội địa. 

Bên cạnh đó, một yếu tố khách quan đã, đang và sẽ tác động mạnh tới thị 

trường khách nội địa đó chính là ảnh hưởng của đại dịch COVID. Năm 2020 sẽ 

là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử phát triển ngành du lịch Việt Nam 

và cả thế giới. Tất cả các quốc gia đã phải đóng cửa biên giới, ngành du lịch 

toàn cầu tê liệt, thiệt hại lên tới con số nhiều tỷ đô-la. Song ảnh hưởng này sẽ 

không chỉ dừng lại trong năm 2020 mà sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tiếp theo, 

ngay cả khi dịch bệnh được khống chế và các quốc gia sẽ mở cửa trở lại. Thiệt 

hại về kinh tế, sự e ngại về các nguy cơ tiềm ẩn khi đi du lịch nước ngoài sẽ 
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khiến một lượng không nhỏ du khách lựa chọn du lịch trong nước thay vì đi ra 

nước ngoài tăng trong các năm tiếp theo.  

Vì vậy, giai đoạn từ nay tới năm 2025, thị trường khách chính tỉnh cần 

hướng tới khai thác vẫn là thị trường khách nội địa thông qua các chương trình du 

lịch nội tỉnh và liên kết vùng. Song song với đó, căn cứ nguồn lực của tỉnh, đẩy 

mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá để thu hút thị trường khác quốc tế tiềm năng.  

Từ giai đoạn 2025, khi kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đã phát 

triển đồng bộ, đẩy mạng hơn nữa công tác xúc tiến, hợp tác quốc tế nhắm tới thị 

trường khách quốc tế phù hợp với sản phẩm du lịch Cao Bằng. 

3.3.1.2. Định hướng cụ thể:  

*  Thị trường khách du lịch nội địa 

Khách nội tỉnh, nội vùng: Đây là thị trường khách nội địa trọng điểm cần tập 

trung khai thác đặc biệt trong vài năm tới khi tình hình dịch bệnh chưa hoàn toàn 

chấm dứt và nền kinh tế còn bị ảnh hưởng. Đối tượng khách này thường đi du lịch 

ngắn ngày, mức chi trả thấp nhưng ít phụ thuộc vào tính mùa vụ, Chủ yếu là tham 

quan, ngắm cảnh, tham gia vào các hoạt động lễ hội và sự kiện của tỉnh. 

Khách từ các tỉnh miền Bắc: Đây là thị trường khách nội địa có số lượng 

lớn đến Cao Bằng, bởi nhu cầu khám phá điểm đến mới tăng mạnh vài năm gần 

đây. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông kết nối Cao Bằng theo các trục QL4A, 

QL3, QL34 đã được chú trọng nâng cấp rất tốt, rút ngắn thời gian đi lại. Nhóm 

khách này cần tiếp tục khai thác đặc biệt trong giai đoạn 2020-2025. Các sản 

phẩm du lịch phù hợp với khách các tỉnh phía Bắc là du lịch sinh thái-nghỉ 

dưỡng; du lịch văn hóa: trải nghiệm văn hóa bản địa, lễ hội, ẩm thực và tham 

quan di tích lịch sử. 

Khách miền Trung, miền Nam: Sự bùng nổ và tăng trưởng mạnh mẽ của 

các hãng hàng không nội địa, đặc biệt là hàng không giá rẻ đã góp phần tăng số 

lượng khách du lịch nội địa nói chung. Nhu cầu du lịch xa và dài ngày của người 

Việt đang lớn dần theo năm. Bên cạnh đó, những năm gần đây hạ tầng giao 

thông kết nối Cao Bằng với các tỉnh lân cận theo các trục Quốc lộ 4A, Quốc lộ 

3, Quốc lộ 34 đã được chú trọng nâng cấp rất tốt. Đặc biệt khi tuyến cao tốc 

Đông Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành, số lượng khách đến Cao Bằng từ miền Trung 

và miền Nam sẽ tăng mạnh. Nhóm đối tượng này thường sẽ đi du lịch theo tour, 

theo đoàn vì vậy sản phẩm du lịch hướng đến sẽ là những sản phẩm phổ biến 

như tham quan, ngắm cảnh, du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa, tham quan 

di tích lịch sử. 

Ngoài ra có thể phát triển thị trường khách chuyên biệt với các sản phẩm 

du lịch mới, hấp dẫn như: 

Đối tượng khách yêu thích khám phá: Với hệ thống hang động đa dạng 

trong đó có những hang động lớn, kỳ vĩ như hang Ngườm Ngao, Ngườm Pục, 
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hang Dơi… tỉnh có thể hình thành sản phẩm du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm 

chinh phục thác nước, chinh phục núi và khám phá hang động.  

Đối tượng khách thích chinh phục và tìm kiếm điểm đến mới: Nhóm đối 

tượng khách này tuy không lớn nhưng lại thường là những người có ảnh hưởng 

tới các trào lưu đi du lịch, có khả năng tạo ra “xu hướng” và có sức ảnh hưởng 

trên các diễn đàn du lịch. Nhóm đối tượng khách thích chinh phục thường có độ 

tuổi từ 20-40, ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Cao Bằng có nhiều điểm du lịch 

có thể thu hút đối tượng khách này như chinh phục đèo Khau Cốc Chà, chinh 

phục đỉnh Phja Oắc - Phja Đén. 

Đối tượng khách du lịch biên giới: Với thế mạnh có cửa khẩu quốc tế và 3 

cặp cửa khẩu với Trung Quốc, đặc biệt khi lối mở tại khu vực thác Bản Giốc 

khai thông sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển thị trường khách du lịch biên giới. 

Các hoạt động du lịch biên giới đa dạng như: tham quan các cột mốc, điểm di 

tích quốc phòng và lịch sử vùng biên, mua sắm các phiên chợ vùng biên… 

Đối tượng khách yêu thích du lịch thể thao và thể thao mạo hiểm: Với 

việc được bình chọn trong top những điểm trekking hàng đầu Đông Nam Á và 

đứng ở vị trí thứ 5, Cao Bằng có nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch thể 

thao như trekking, chạy bộ, đạp xe và thể thao mạo hiểm như dù lượn, khinh khí 

cầu, chèo thuyền vượt thác… Nhóm đối tượng khách này tuy không lớn về số 

lượng nhưng lại là nhóm đối tượng có khả năng chi trả cao và có nhiều khả năng 

sẽ quay lại.  

*  Thị trường khách du lịch quốc tế 

Năm 2019, trong bối cảnh du lịch thế giới tăng trưởng chậm lại, du lịch 

Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn đón 18 triệu lượt khách quốc tế, tăng 

16,2% so với năm 2018. Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn 

nhất với 5.806.000 triệu lượt. Giai đoạn 2015 - 2019, khách Trung Quốc đến 

Việt Nam tăng 3,3 lần với mức tăng bình quân 34,4% mỗi năm. Trung Quốc 

cũng là thị trường chi tiêu cho du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới với 254,6 tỷ 

USD năm 2019.  

Các thị trường khách quốc tế lớn khác tại Việt Nam lần lượt là Hàn Quốc 

với 4,3 triệu lượt, Nhật Bản 952 nghìn lượt và Đài Loan 927 nghìn lượt. Từ thực 

tế này, thị trường khách quốc tế mà tỉnh Cao Bằng cần chú trọng khai thác là 

khách du lịch đến từ các thị trường Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, 

các nước Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào thị trường khách Trung Quốc để 

tận dụng lợi thế chung 332 km đường biên trên bộ và 01 cửa khẩu quốc tế, 03 

cặp cửa khẩu thông thương và 01 lối mở tại khu vực thác Bản Giốc. 

Đối với thị trường khách Châu Âu, tập trung vào thị trường khách yêu 

thích khám phá văn hóa vùng cao, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng như Đức, Anh, 

Pháp, Ý… bên cạnh Australia với đặc trưng khách du lịch yêu thiên nhiên, thích 

khám phá và trải nghiệm đi bộ, hoạt động thể thao dã ngoại. 
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Ngoài ra, thị trường khách Mỹ và Canada cũng là nhóm thị trường tiềm 

năng lớn cần mở rộng khai thác, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị mở các đường 

bay trực tiếp sang các quốc gia Châu Mỹ này. 

Các thị trường cụ thể cần tập trung thu hút đầu tư như sau: 

Thị trường khách Trung Quốc: Sau khi lối mở tại khu vực thác Bản Giốc 

chính thức khai thông, mỗi ngày Cao Bằng sẽ thí điểm đón 200 khách Trung 

Quốc, trong giai đoạn tiếp theo số lượng sẽ được tăng lên theo nhu cầu thực tế 

và khả năng đáp ứng của tỉnh. Ngoài ra với vị trí địa lý thuận tiện, nếu có chính 

sách phù hợp, Trung Quốc sẽ là thị trường khách du lịch quốc tế lớn tại tỉnh Cao 

Bằng. Sản phẩm phù hợp với thị trường khách Trung Quốc gồm tham quan, 

ngắm cảnh, mua sắm, chăm sóc sức khỏe… 

Thị trường khách Châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…): Là thị 

trường có thị phần du lịch lớn nhất đến Việt Nam, chiếm 79,9%, trong đó Đông 

Bắc Á chiếm 66,8%, Đông Nam Á chiếm 11,3%, các nước châu Á còn lại chiếm 

1,8%, cho thấy tầm quan trọng của các thị trường gần trong khu vực châu Á. 

Sản phẩm du lịch thích hợp cho thị trường khách Châu Á là du lịch nghỉ dưỡng 

núi, du lịch sinh thái- chăm sóc sức khoẻ, tham quan, ngắm cảnh và mua sắm 

sản vật địa phương, ẩm thực. 

Thị trường khách Châu Âu và Châu Úc: Là thị trường khách quốc tế 

truyền thống rất quan trọng đến Việt Nam, tuy không lớn như thị trường khách 

Châu Á (thị trường châu Âu chiếm 12%, châu Úc chiếm 2,4%) nhưng đây lại là 

thị trường khách có khả năng chi trả cao và cũng là đối tượng khách có xu 

hướng yêu thích trải nghiệm văn hóa và ẩm thực vùng cao, du lịch sinh thái-nghỉ 

dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao-dã ngoại, đặc biệt phù hợp với tài 

nguyên du lịch tỉnh Cao Bằng.  
Thị trường khách Châu Mỹ (Mỹ và Canada): Chỉ chiếm 5,4% thị trường 

khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bởi vị trí địa lý xa xôi, tuy nhiên thị trường 

khách này đang có xu hướng tăng trong vài năm gần đây, đặc biệt thời gian tới 

khi Việt Nam mở các đường bay trực tiếp tới Châu Mỹ thì đây là thị trường tiềm 

năng cần hướng đến bởi khả năng chi trả cao, lưu trú dài này và phù hợp với các 

sản phẩm du lịch của Cao Bằng như trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng, du 

lịch lễ hội, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch thể thao- thể thao mạo hiểm,… 
3.3.2. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch 

Căn cứ định hướng phát triển du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng; căn cứ vào định hướng 

phát triển thị trường khách du lịch giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

căn cứ vào hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh Cao Bằng, một số định 

hướng phát triển sản phẩm du lịch của Tỉnh được đề xuất như sau: 

3.3.2.1. Nguyên tắc phát triển sản phẩm du lịch: 
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- Đảm bảo thực hiện được những mục tiêu phát triển du lịch chung của 

tỉnh Cao Bằng và của cả vùng Trung du miền núi Bắc Bộ theo các quy hoạch, đề 

án đã phê duyệt. 

- Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng tài nguyên du lịch tự nhiên 

và văn hóa nổi bật, đặc trưng của tỉnh, từ đó hình thành sản phẩm du lịch đặc thù 

của Cao Bằng, có tính cạnh tranh cao so với các tỉnh và địa phương lân cận. 

- Phát triển sản phẩm du lịch phải bảo tồn tối đa môi trường tự nhiên, đa 

dạng sinh học và văn hóa bản địa của tỉnh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

- Bên cạnh những sản phẩm du lịch chính, phát triển sản phẩm du lịch bổ 

trợ làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh, đồng thời tăng trải nghiệm, kéo 

dài thời gian lưu trú của khách du lịch. 

3.3.2.2. Định hướng tài nguyên khai thác phát triển sản phẩm du lịch: 

Căn cứ đánh giá hiện trạng, các tài nguyên có thể khai thác phát triển 

thành sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng như sau: 

Bảng 3.7. Tổng hợp tài nguyên có thể khai thác phát triển thành sản phẩm du lịch 

tại tỉnh Cao Bằng 

STT Các tài nguyên có thể khai thác phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh Cao Bằng 

1 

Hệ thống di tích cấp quốc gia đặc biệt gồm: Khu di tích Pác Bó; Khu di tích rừng 

Trần Hưng Đạo; Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch biên giới năm 

1950 

2 
Cụm các di tích lịch sử cấp quốc gia như: Nhà lưu niệm Hoàng Đình Giong, khu 

di tích lịch sử Kim Đồng…  

3 
Hệ thống các đền chùa: Chùa Đà Quận; Chùa Trúc Lâm Bản Giốc, đền thờ vua Lê; 

Chùa Sùng Phúc; Đền Dẻ Đoóng; Chùa Đống Lân… 

4 
Bảo vật Quốc gia: Đôi chuông chùa Viên Minh và Bia Nhai Ngự chế của vua Lê 

Thái Tổ 

5 
Các lễ hội như Lễ hội Lồng Tồng, lễ hội Nàng Hai, lễ hội thác Bản Giốc, lễ hội 

Pháo Hoa, lễ hội đền vua Lê  

6 
Bản du lịch cộng đồng: Bản Giuồng, bản Tục Ngã, bản Khuổi Khon, Bản Khuổi 

Ky, xóm Hoài Khao 

7 Nghệ thuật truyền thống: Hát Then, hát Páo Dung, hát Sli, lượn, múa khèn Mông 

8 
Nghề truyền thống: Nghề làm hương, nghề rèn, nghề làm ngói âm dương, nghề dệt 

thổ cẩm và in hoa văn từ sáp ong 

9 Phố đi bộ và các phiên chợ 

10 Ẩm thực truyền thống 

11 Công viên địa chất Non nước Cao Bằng 

12 Vườn Quốc gia Phja Oắc – Phja Đén huyện Nguyên Bình 

13 
Thác Bản Giốc thác Thoong Ma, Thoong Lộc (huyện Trùng Khánh), thác Nặm 

Ngùa (huyện Hà Quảng)… 

12 Động Ngườm Ngao (Trùng Khánh), hang Ngườm Pục (Thạch An), hang Dơi (Hạ 
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STT Các tài nguyên có thể khai thác phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh Cao Bằng 

Lang), núi Mắt Thần (Trùng Khánh)… 

13 
Đèo Khau Cốc Chà (Bảo Lạc), đèo Mã Phục (Trùng Khánh), đèo Khau Liên 

(Trùng Khánh và Quảng Hòa)… 

14 
Sông Quây Sơn, sông Bắc Vọng (Trùng Khánh), hồ Bản Viết, hồ Thang Hen 

(Trùng Khánh)… 

15 

HTX nông sản sạch Vân An, Bồng Sơn (cơ sở sản xuất nghiệp sạch, trong đó có 

trồng chanh leo và các sản phẩm chanh leo). Trang trại Dâu tây tại trung tâm thành 

phố Cao Bằng (Trường Anh Farm), Khu vực trồng Lê huyện Thạch An 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu Viện NCTPDL tổng hợp 

3.3.2.3. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch: 

Với tài nguyên đa dạng gồm cả tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hóa, 

tỉnh Cao Bằng có thể phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng tuy nhiên để 

tránh dàn trải và tập trung vào yếu tố khác biệt và tài nguyên đặc thù đồng thời căn 

cứ vào định hướng theo Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030, sản phẩm du lịch Cao Bằng được định hướng phát triển theo 

02 dòng sản phẩm chính gồm: Du lịch văn hóa và du lịch sinh thái. 

- Du lịch văn hóa: gắn với di sản (tham quan di tích, danh thắng), du lịch 

lễ hội, trải nghiệm văn hóa bản địa; du lịch cộng đồng. 

- Du lịch sinh thái: phát triển mạnh sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi, du 

lịch địa chất, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp. 

Ngoài ra, để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển cho 

nhiều nhóm đối tượng khách cần phát triển sản phẩm theo những định hướng sau:  

- Phát triển sản phẩm du lịch thể thao, thể thao mạo hiểm và giải trí. 

- Hình thành các tuyến du lịch kết nối liên tỉnh/liên vùng. 

- Định hướng phát triển sản phẩm du lịch bổ trợ. 

Định hướng 1: Nhóm sản phẩm du lịch văn hóa gồm tham quan di 

tích văn hóa- lịch sử (du lịch về nguồn), du lịch lễ hội, trải nghiệm văn hóa 

bản địa; du lịch cộng đồng 

          * Du lịch tham quan di tích văn hóa- lịch sử (du lịch về nguồn):  

Đây là sản phẩm du lịch đã phát triển tại Cao Bằng trong nhiều năm qua 

và sẽ tiếp tục là sản phẩm du lịch chủ đạo cần đầu tư phát triển của tỉnh. Với 

nhiều di tích văn hóa lịch sử quan trọng trong đó đặc biệt phải kể đến những di 

tích cách mạng không chỉ là niềm tự hào của người dân Cao Bằng mà còn là 

minh chứng sống động trong lịch sử cách mạng Việt Nam như: Khu di tích quốc 

gia đặc biệt Pác Bó; Rừng Trần Hưng Đạo; Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với chiến thắng biên giới năm 1950. 

* Du lịch lễ hội 
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Với hệ thống các lễ hội đa dạng, độc đáo trải đều bốn mùa trong năm như 

Lễ hội Lồng tồng, lễ hội đền Vua Lê, lễ hội chọi bò Hà Quảng, lễ hội Nàng Hai 

(còn gọi là Lễ hội Mời Mẹ Trăng)... Đặc biệt kể từ năm 2018, lần đầu tỉnh tổ 

chức lễ hội thác Bản Giốc đã nhận được sự chú ý của người dân và khách du 

lịch. Năm 2019 với chủ trương đầu tư, nâng cấp, tạo thành sản phẩm du lịch của 

tỉnh, Lễ hội ánh sáng thác Bản Giốc 2019 thực sự tạo được tiếng vang lớn và 

gây ấn tượng mạnh. 

Lễ hội thác Bản Giốc có đủ tiềm năng và yếu tố để phát triển thành sản 

phẩm du lịch lễ hội - xây dựng thương hiệu cho du lịch tỉnh Cao Bằng. Để đa 

dạng hóa hơn cho sản phẩm du lịch lễ hội có thể nghiên cứu, đánh giá và lựa 

chọn thêm 1-2 lễ hội tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch lễ hội cho tỉnh như lễ hội 

đền vua Lê, lễ hội Nàng Hai. 

* Trải nghiệm văn hóa bản địa 

Với 28 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, văn hóa bản địa tạo nên bức 

tranh cuộc sống đầy màu sắc tại Cao Bằng. Hoạt động trải nghiệm văn hóa đa 

dạng như: tìm hiểu cuộc sống của đồng bào, tập quán canh tác, tham quan trải 

nghiệm các phiên chợ vùng cao, thưởng thức ẩm thực địa phương, thưởng thức 

nghệ thuật dân gian. 

Thực tế đã cho thấy, sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch này đang ngày 

càng tăng. Nếu như trước kia chỉ có khách quốc tế mới thích thú tìm hiểu, trải 

nghiệm văn hóa bản địa thì nay sản phẩm này được cả khách du lịch nội địa ưa 

chuộng. 

* Du lịch cộng đồng 

Du lịch cộng đồng là sản phẩm du lịch đã khá phát triển tại Cao Bằng với 

một vài điểm quen thuộc như làng đá Khuổi Ky (Trùng Khánh), làng làm hương 

Phja Thắp (Quảng Hòa), làng Khuổi Khon (Bảo Lạc). Một số làng, bản khác 

hiện đang được đầu tư cho du lịch cộng đồng còn có xóm Hoài Khao, bản 

Giuồng, bản Và... Với sự đa dạng về văn hóa của cộng đồng các dân tộc cùng 

cảnh quan thiên nhiên khác biệt ở mỗi làng/bản. Du lịch cộng đồng hứa hẹn sẽ là 

một trong những sản phẩm du lịch thu hút được số lượng khách du lịch lớn tại 

Cao Bằng.  

Định hướng 2: Nhóm sản phẩm du lịch sinh thái ngoài các hoạt động 

tham quan, tiềm hiểu tự nhiên còn có du lịch nghỉ dướng núi, du lịch địa 

chất, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp. 

* Du lịch sinh thái tham quan, tìm hiểu tự nhiên 

Du lịch sinh thái rất đa dạng với nhiều hoạt động khác nhau, tuy nhiên du 

lịch sinh thái đơn thuần nhất có thể hiểu loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và 

những nét đặc sắc trong văn hóa bản địa để du khách tham quan, tìm hiểu. Tài 

nguyên tự nhiên của Cao Bằng vô cùng phong phú, hấp dẫn thích hợp cho việc 

phát triển du lịch sinh thái. Đặc biệt, khu du lịch thác Bản Giốc, động Ngườm 
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Ngao, vườn quốc gia Phja Oắc – Phja Đén hay khu di tích Pác Bó hội tụ đủ các 

yếu tố để trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của Cao Bằng trong nhóm du lịch 

sinh thái. 

* Du lịch nghỉ dưỡng  

Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vùng núi đang là một trong những xu hướng 

du lịch mới tại Việt Nam. Tuy nhiên trên thế giới du lịch núi trong đó có nghỉ 

dưỡng vùng núi là một trong những loại hình đã rất phổ biến và thu hút được số 

lượng khách du lịch lớn.  

Cao Bằng sở hữu những tài nguyên du lịch tự nhiên đặc biệt thích hợp để 

phát triển các khu nghỉ dưỡng núi. Sản phẩm này không chỉ là sản phẩm đón đầu 

xu hướng mà còn là sản phẩm có khả năng thu hút nhóm đối tượng khách có khả 

năng chi trả cao, lưu trú dài ngày phù hợp với định hướng phát triển thị trường 

khách du lịch của tỉnh Cao Bằng.  

  
Ảnh 3.1. (Minh họa) nghỉ dưỡng núi đang là xu hướng được ưa chuộng 

* Du lịch địa chất 

Du lịch địa chất là loại hình du lịch mang đến cho du khách trải nghiệm 

thú vị, bởi ngoài việc tham quan, ngắm cảnh, du lịch địa chất còn giúp nâng cao 

kiến thức về lịch sử hình thành của cảnh quan thiên nhiên. Tuy chỉ là sản phẩm 

đáp ứng thị hiếu của thị trường ngách, song du lịch địa chất lại là loại hình phù 

hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới đó là phát triển bền vững. Bên 

cạnh đó, một yếu tố quan trọng không thể không nhắc đến đó là sản phẩm du 

lịch này phù hợp với tài nguyên của tỉnh và có khả năng tạo thương hiệu du lịch 

Cao Bằng. 

Đặc biệt Cao Bằng mới được UNESCO công nhận là công viên địa chất 

toàn cầu, đây là yếu tố quan trọng giúp cho du lịch cao Bằng xây dựng thương 

hiệu du lịch tỉnh.  
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Ảnh 3.2. Du lịch địa chất là sản phẩm xây dựng thương hiệu du lịch Cao Bằng 

* Du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp 

Du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp là sản phẩm du lịch có tiềm năng 

phát triển tại khu vực Đông Bắc nói chung, Cao Bằng nói riêng bởi cảnh quan tự 

nhiên vùng núi kết hợp với cảnh quan nhân sinh tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối 

với khách du lịch. Ngoài ra, đối với khách quốc tế - những người đến từ nền văn 

hóa khác biệt, việc được tìm hiểu, trải nghiệm hoạt động nông nghiệp cùng bà 

con nông dân không chỉ thú vị mà còn là trải nghiệm lý thú trong chuyến hành 

trình.  

Cao Bằng hiện đã có một vài điểm phát triển du lịch sinh thái gắn với 

nông nghiệp như trang trại trồng chanh leo, khu vực trồng Lê… Thời gian tới, 

đây là sản phẩm du lịch có thể phát triển nhanh bởi nó không cần vốn đầu tư lớn, 

có thể huy động sự tham gia của người dân trên địa bàn.  

Định hướng 3: Du lịch thể thao, thể thao mạo hiểm và thể thao giải trí 

* Du lịch thể thao 

Cao Bằng với lợi thế địa hình, khí hậu trong lành rất phù hợp cho các hoạt 

động du lịch thể thao cũng như tổ chức các giải thể thao quy mô lớn như giải 

chạy, giải đua xe đạp địa hình miền núi. Các giải thể thao quy mô lớn có khả 

năng tạo hiệu ứng truyền thông và sức hút mạnh mẽ cho du lịch. Chính vì lý do 

đó mà nhiều địa phương đã nghiên cứu, phát triển loại hình du lịch này và tạo 

được tiếng vang lớn. Cao Bằng có nhiều cung đường đèo đẹp như đèo Mã Phục, 
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đèo Khau Cốc Chà, tuyến đường hành lang biên giới kéo dài từ Hà Quảng đến 

Hạ Lang… rất lý tưởng cho hoạt động chạy bộ, đạp xe địa hình… 

* Thể thao mạo hiểm 

Các môn thể thao mạo hiểm phố biến nhất như leo núi, chinh phục thác, 

xe đạp leo núi, chèo thuyền vượt thác, nhảy bungee, dù lượn, nhảy dù… đều có 

thể phát triển tại Cao Bằng bởi tỉnh có những tài nguyên phù hợp để phát triển 

sản phẩm du lịch này. Mặc dù cũng là dòng sản phẩm du lịch kén khách, số 

lượng khách không lớn nhưng lại là những đối tượng có khả năng chi trả cao và 

rất phù hợp để phát triển thị trường khách quốc tế. 

 

Ảnh 3.3. Cao Bằng sở hữu nhiều tài nguyên thiên nhiên phù hợp để phát triển các loại 

hình thể thao, thể thao mạo hiểm 

* Thể thao giải trí 

Cùng với du lịch thể thao, thể thao mạo hiểm còn có các loại hình thể thao 

mang tính giải trí, hiểu đơn giản là khi tham gia các hoạt động này du khách 

cũng phải vận động (thể thao) nhưng mức độ vận động không gây áp lực với 

người tham gia, mức độ mạo hiểm cũng có thể có nhưng chủ yếu nghiêng về 

phần giải trí pha chút thử thách tạo cảm giác hưng phấn cho người tham gia. 

Cũng vì lẽ đó mà thể thao giải trí đang phát triển rất mạnh mẽ, một số sản phẩm 

điển hình như trượt zipline, chèo thuyền kayak, chèo Sup, xe đạp nước… Những 

vị trí, khu/điểm có thể phát triển sản phẩm du lịch này gồm sông Quây Sơn, 

sông Bằng, sông Dẻ Rào, hồ Bản Viết, hồ Thang Hen… 
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Ảnh 3.4. Một số loại hình thể thao giải trí có thể nghiên cứu phát triển tại Cao Bằng 

Định hướng 4: Phát triển sản phẩm du lịch bổ trợ nhằm đa dạng hóa 

sản phẩm du lịch tỉnh đáp ứng nhu cầu mua săm và yêu cầu về dịch vụ 

phục vụ khách du lịch 

Các sản phẩm bổ trợ được phát triển với mục đích tăng trải nghiệm cho du 

khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu... vì thế sản phẩm bổ trợ có 

vai trò khá quan trọng trong việc phát triển sản phẩm du lịch. Sản phẩm bổ trợ 

có thể là hàng hóa, mặt hàng tiêu dùng cũng có thể là các loại hình dịch vụ, căn 

cứ vào thực trạng và tiềm năng tỉnh Cao Bằng, các sản phẩm bổ trợ có thể phát 

triển cụ thể như sau: 

- Đối với sản phẩm dịch vụ: 

+ Hình thành câu lạc bộ hát then, đàn tính, hát Páo Dung, hát lượn, tuồng 

Dá Hai… 

+ Đầu tư hình thành cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tắm lá thảo dược 

của đồng bào dân tộc và hệ thống sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp tại các 

khu nghỉ dưỡng núi. 

+ Hình thành sản phẩm du lịch ẩm thực với những món ăn đặc trưng nổi 

bật của tỉnh. 

- Đối với sản phẩm hàng hóa: 
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Hình thành chuỗi sản phẩm hàng lưu niệm, đặc sản, sản vật địa phương 

dựa trên thế mạnh của tỉnh. 

 

Ảnh 3.5. Một số sản phẩm nông sản, đặc sản nổi tiếng của Cao Bằng 

Hiện Cao Bằng đã có nhiều sản vật được khách du lịch yêu thích và đánh 

giá cao như miến giong Phja Đén, thạch đen Thạch An, hạt dẻ Trùng Khánh, 

mận Bảo Lạc, lê Đông Khê. Tiếp tục phát triển các sản phẩm nông sản này trên 

cơ sở mở rộng quy mô, tăng nâng suất và chất lượng, đảm bảo đủ đáp ứng nhu 

cầu mua sắm của khách du lịch. 

Hàng lưu niệm, quà tặng khai thác thế mạnh địa phương thiết kế sản xuất 

các sản phẩm từ thổ cẩm, dệt may thủ công, sản phẩm từ vải in sáp ong... 

Định hướng 5: Hình thành các tuyến du lịch kết nối liên tỉnh/liên vùng 

Việc hình thành các tour/ tuyến du lịch kết nối trong và ngoài tỉnh rất 

quan trọng trong việc phát triển các thị trường khách và tăng số lượng khách đến 

tỉnh. Với hệ thống đường giao thông kết nối đang ngày càng được cải thiện việc 

liên kết giữa Cao Bằng với các tỉnh vùng Đông Bắc như Bắc Kạn, Lạng Sơn, 

Tuyên Quang, Hà Giang trở nên dễ dàng, thuận lợi.  

Một số tuyến du lịch liên kết và hợp tác có thể thực hiện  

Vùng Đông Bắc: Kết nối với các địa phương lân cận gồm Hà Giang, 

Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn phát triển tuyến du lịch liên vùng với sản 

phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Đặc biệt tập trung những khu/điểm nổi 

tiếng về du lịch sinh thái của các tỉnh như Bắc Mê (Hà Giang), Na Hang (Tuyên 

Quang), Ba Bể (Bắc Kạn), Nguyên Bình và Trùng Khánh (Cao Bằng). Ngoài ra 

còn có thể liên kết hình thành tuyến du lịch khám phá văn hóa vùng Đông Bắc 

với các tuyến như: khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Lô Lô tại Đồng Văn, Mèo 

Vạc (Hà Giang) và Bảo Lạc (Cao Bằng), cộng đồng người Lô Lô tại Việt Nam 

hiện nay chủ yếu chỉ còn tại các huyện nêu trên vì thế có thể hình thành sản 

phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn khách quốc tế.  
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Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Kết nối các địa phương có đường 

biên giới như Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu… để hình 

thành tour du lịch vùng biên gồm sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm phiên 

chợ vùng biên, du lịch an ninh quốc phòng… 

Với các tỉnh/thành phố khác: Kết nối với Hà Giang và Đắc Nông hình 

thành tour du lịch địa chất với hệ thống 3 công viên địa chất của Việt Nam đã 

được Unesco công nhận.  

Với quốc tế: Tận dụng lợi thế và danh tiếng của Công viên địa chất non 

nước Cao Bằng để kết nối với các quốc gia khu vực ASEAN và rộng hơn nữa là 

Châu Á có công viên trong danh sách Công viên địa chất toàn cầu được 

UNESCO công nhận, hình thành sản phẩm du lịch địa chất. Tuy đây là một sản 

phẩm du lịch chưa phổ biến, chưa thể thu hút số lượng lớn khách du lịch, tuy 

nhiên về lâu dài sẽ là sản phẩm du lịch được quan tâm trong bối cảnh du lịch 

toàn cầu đang hướng đến yếu tố bền vững và khách du lịch ngày càng có xu 

hướng thích những sản phẩm gắn với thiên nhiên.  

Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm tour/tuyến chuyên biệt có thể khai thác phát 

triển liên kết được nêu cụ thể tại bản phụ lục. 

3.3.3. Định hướng tổ chức không gian phát triển du lịch 

3.3.3.1. Định hướng tổ chức không gian, hệ thống khu, điểm và tuyến 

trải nghiệm sản phẩm du lịch 

Trên cơ sở các kết quả đánh giá về tiềm năng và khả năng phát triển du 

lịch; định hướng sản phẩm du lịch; đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển 

hệ thống giao thông, các điều kiện về vật chất kỹ thuật du lịch, điều kiện về an 

ninh, an toàn, quỹ đất phát triển và vệ sinh môi trường tỉnh Cao Bằng và các 

nguyên tắc cơ bản về tổ chức không gian du lịch nêu trên cũng như thực tế hiện 

trạng phát triển du lịch của tỉnh,… định hướng không gian, khu, điểm du lịch và 

hướng tuyến trải nghiệm sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2035 như sau: 

* Tổ chức không gian phát triển du lịch 

Định hướng phát triển du lịch Cao Bằng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035 theo năm không gian du lịch chính với các chức năng khác nhau, gồm: 

- Không gian du lịch trung tâm (TP. Cao Bằng và phụ cận). 

- Không gian lịch phía Bắc (Pác Bó và phụ cận).  

- Không gian du lịch phía Đông (Bản Giốc-Ngườm Ngao và phụ cận).  

- Không gian du lịch phía Tây (Phja Đén, Phja Oắc, Trần Hưng Đạo và phụ 

cận). 

- Không gian du lịch phía Đông Nam (thị trấn Đông Khê và phụ cận). 
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Và một không gian bổ trợ là không gian du lịch Tây Bắc thuộc địa phận 

các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm. 

Không gian du lịch trung tâm (Thành phố Cao Bằng và phụ cận): 

Về giới hạn không gian, không gian du lịch trung tâm bao gồm cụm điểm 

du lịch của thành phố Cao Bằng và huyện Hoà An. Đây là không gian du lịch 

hạt nhân và có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch toàn tỉnh. Thành phố Cao 

Bằng là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh tập trung 

nhiều dân cư và là đầu mối khách du lịch đến và đi các cụm điểm du lịch khác 

trên địa bàn tỉnh và liên tỉnh, vì vậy cụm thành phố Cao Bằng và phụ cận được 

định hướng là trung tâm phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng. 

Tài nguyên du lịch của không gian này tương đối tập trung. Bản thân thành 

phố Cao Bằng là một đô thị ở vùng thượng du, gần như nằm gọn trong vòng ôm 

của sông Bằng Giang. Trên địa bàn thành phố có hệ thống dịch vụ và vui chơi 

giải trí phát triển. Tại đây cũng có những điểm tham quan như đền Kỳ Sầm, 

chùa Phố Cũ, pháo đài cổ, hồ Khuổi Lái... Ngoài ra còn một số điểm tài nguyên 

du lịch nổi trội tại huyện Hoà An như Đền vua Lê, thành Nà Lữ...  

Các hướng phát triển du lịch bao gồm: Du lịch nghỉ cuối tuần, cắm trại, 

vui chơi giải trí; Du lịch tham quan, nghiên cứu các giá trị văn hoá, lịch sử; Du 

lịch công vụ, thương mại; Trung tâm điều hành các hoạt động du lịch… 

Không gian du lịch phía Bắc (Pác Bó và phụ cận, thuộc huyện Hà Quảng)  

Giới hạn không gian bao gồm cụm điểm du lịch của huyện Hà Quảng (kể cả 

Thông Nông cũ). Đây là cụm du lịch tâm linh có ý nghĩa quan trọng không những 

chỉ đối với Cao Bằng mà còn đối với cả nước. Trung tâm của không gian là quần 

thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Pác Bó, là cái nôi của cách mạng Việt Nam, nơi 

gắn bó với hình ảnh của vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc - Hồ Chí Minh. 

 Tài nguyên du lịch chủ yếu ở đây là các di tích lịch sử cách mạng đồng 

thời mang ý nghĩa là khu tưởng niệm danh nhân. Trong không gian này, khách 

du lịch còn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp "Non xa xa, nước xa xa", một vùng 

thắng cảnh đầu nguồn của non sông nước Việt. 

Ngoài ra, trong không gian này còn có khu lưu niệm và di tích thiếu niên 

anh hùng liệt sỹ Kim Đồng tại thôn Nà Mạ và một số điểm tài nguyên tự nhiên 

phía Tây huyện (thuộc địa phận Thông Nông cũ). Đặc biệt là các giá trị địa chất 

vừa mới được phát hiện dọc theo quốc lộ 4A (trước đây là tỉnh lộ 210)… 

Các hướng phát triển du lịch bao gồm: Du lịch tham quan di tích, nghiên 

cứu, giáo dục truyền thống cách mạng (du lịch về nguồn); Du lịch địa chất; Du 

lịch sinh thái, các hoạt động vui chơi giải trí thể thao; Du lịch cộng đồng… 

Không gian du lịch phía Đông (Bản Giốc - Ngườm Ngao và phụ cận, 

thuộc địa phận huyện Trùng Khánh, Quảng Hoà và Hạ Lang) 
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Giới hạn không gian là các cụm điểm du lịch huyện Trùng Khánh, huyện 

Quảng Hoà và huyện Hạ Lang. Vì vậy, đây là không gian lớn, chứa đựng nhiều 

tài nguyên du lịch nhất của tỉnh Cao Bằng. Trong không gian của cụm, Bản 

Giốc là một thắng cảnh có thể coi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Đây là điểm 

du lịch trung tâm của cụm. 

Gắn liền với thác Bản Giốc, khu vực này còn là một điểm du lịch sinh thái 

hấp dẫn với cảnh quan kỳ vĩ thơ mộng là động Ngườm Ngao, cảnh quan dòng 

sông Quây Sơn. Ngoài ra, khu vực này còn có các bản dân tộc Tày như Bản 

Giốc, Khuổi Ky, Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc,… Hệ thống tài nguyên du 

lịch huyện Quảng Hoà có đèo Mã Phục, bản dân tộc nghề rèn Pác Rằng, Quảng 

Hòa với lễ hội kéo đầu pháo, cửa khảu quốc tế Tà Lùng… và một số điểm tài 

nguyên của huyện Hạ Lang như cửa khẩu Lý Vạn, Bản Luông. 

Các hướng phát triển du lịch bao gồm: Du lịch tham quan, ngắm cảnh; 

Nghỉ cuối tuần, cắm trại, thể thao, mạo hiểm; Du lịch sinh thái; Du lịch cộng 

đồng; Du lịch địa chất; Du lịch tín ngưỡng, tâm linh.  

Đây cũng là khu vực được định hướng khai thác phát triển du lịch biên giới. 

Không gian du lịch phía Tây (Phja Đén, Phja Oắc, rừng Trần Hưng 

Đạo, thuộc địa phận huyện Nguyên Bình) 

Giới hạn không gian là cụm điểm du lịch thuộc huyện Nguyên Bình. Phja 

Đén, Phja Oắc là khu vực có độ cao trên 1.000 m khí hậu tốt, cảnh quan đẹp 

thích hợp du lịch nghỉ dưỡng, bên cạnh đó là bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. 

Rừng Trần Hưng Đạo ngoài ý nghĩa là một địa danh lịch sử nổi tiếng gắn 

với thời kỳ mở đầu của lực lượng vũ trang Việt Nam còn là khu rừng sinh thái 

rất đẹp, đặc biệt là rừng trúc, có thể phát triển thành một khu du lịch sinh thái, 

văn hoá hấp dẫn. Trong không gian cụm còn có bản dân tộc Dao tiền Hoài Khao 

(xã Thành Công) vớithung lũng ruộng bậc thang uốn lượn, khí hậu ôn hòa, mát 

mẻ, đất màu mỡ tốt tươi, người dân sống thuần phác với nhịp sống văn hóa đặc 

sắc cổ xưa.  

Trung tâm của cụm là Phja Đén. 

Các hướng phát triển du lịch bao gồm: Du lịch sinh thái; Du lịch địa chất; 

Du lịch nghỉ cuối tuần; Du lịch văn hóa: tham quan các di tích lịch sử cách mạng, 

văn hóa dân tộc; Du lịch cộng đồng… 

Không gian du lịch Đông Nam (Thị trấn Đông Khê và phụ cận) 

Giới hạn không gian gồm cụm điểm du lịch huyện Thạch An và một phần 

huyện Quảng Hoà. Trung tâm cụm là thị trấn Đông Khê. Về vị trí, đây là cửa 

ngõ Đông Nam của du lịch Cao Bằng. Tài nguyên du lịch nổi bật của không 

gian này là Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến dịch Biên Giới, các giá trị về 

kiến tạo địa chất. Đặc biệt, hệ thống hang Ngườm Pục là kiệt tác thiên nhiên ban 
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tặng; Không gian này cũng là cửa ngõ phía Đông Nam của du lịch Cao Bằng với 

Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội… 

Các hướng phát triển du lịch bao gồm: Du lịch sinh thái; Du lịch địa chất; 

Du lịch văn hóa: tham quan các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa dân tộc; Du 

lịch gắn với cửa khẩu biên giới; Du lịch cộng đồng… 

Ngoài ra để tăng thời gian tham quan của khách du lịch và góp phần phát 

triển du lịch vùng sâu vùng xa, định hướng phát triển không gian du lịch Tây 

Bắc (Bảo Lạc, Bảo Lâm): Khai thác phát triển du lịch sinh thái, thể thao mạo 

hiểm, khám phá và du lịch cộng đồng. Không gian này được định hướng mở 

rộng phát triển sau năm 2025. 

3.3.3.2. Định hướng phát triển các khu, điểm du lịch 

* Trung tâm du lịch tỉnh 

Trung tâm du lịch tỉnh là đầu mối để từ đó tổ chức các chương trình đưa 

khách du lịch đi đến các điểm du lịch khác trên toàn địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, 

từ trung tâm du lịch tỉnh, có thể tổ chức các chương trình du lịch đi các điểm du 

lịch khác bên ngoài tỉnh trên địa bàn của vùng, liên vùng và quốc tế... 

Vì vậy, trung tâm du lịch tỉnh phải đảm bảo có vị trị thuận lợi để liên hệ với 

các khu vực khác xung quanh. Bên cạnh đó, trung tâm du lịch cũng là nơi cung 

cấp đầy đủ hệ thống dịch vụ du lịch cần thiết như: Thông tin du lịch, lưu trú, vui 

chơi giải trí và ẩm thực. Theo đó, tại trung tâm du lịch tỉnh cần tập trung đầu tư 

phát triển các cơ sở lưu trú; khu vui chơi giải trí và văn hoá ẩm thực. 

Với vị trí, vai trò đó, thành phố Cao Bằng, trung tâm kinh tế, chính trị, văn 

hoá - xã hội của tỉnh đã trở thành trung tâm du lịch tỉnh và tiếp tục được được 

định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch tỉnh cho giai đoạn phát triển 

tiếp theo. 

* Hệ thống khu, điểm du lịch 

Căn cứ đặc điểm, tính chất của tài nguyên du lịch, có thể định hướng các 

điểm du lịch của Cao Bằng theo hai nhóm chủ yếu theo các tiêu chí sau đây: 

- Nhóm điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia: Đặc trưng của nhóm này là sự 

độc đáo về tài nguyên du lịch và khả năng thu hút cao đối với khách, có vai trò 

quan trọng đối với phát triển du lịch quốc gia, vùng và với du lịch cũng như kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

- Nhóm điểm du lịch có ý nghĩa vùng và địa phương: Tài nguyên du lịch ở 

các điểm này hoặc không thật đặc sắc, hoặc quá xa đường giao thông hay cơ sở 

hạ tầng không đảm bảo nên sức hấp dẫn khách du lịch ít nhiều bị hạn chế. 

Điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia 

Du lịch Cao Bằng được định hướng phát triển 3 điểm du lịch có ý ngĩa 

quốc gia, như sau: 
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* Khu di tích Pác Bó: Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; 

- Đặc điểm tài nguyên: Là di tích cấp quốc gia đặc biệt gắn với Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và nơi khởi nguồn của Cách mạng Việt Nam. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Pác Bó là điểm du lịch về 

nguồn, tham quan di tích kết hợp sinh thái, lễ hội, giáo dục truyền thống yêu 

nước. 

Các điểm tham quan: Bảo tàng, Đền thờ Bác Hồ, hang Cốc Bó, Suối Lê 

Nin, núi Các Mác, hang Lũng Lạn, hang Ngườm Vài (đều trên núi Các Mác), 

suối Lê nin, bàn đá nơi Bác Hồ làm việc, nền nhà ông Lý Quốc Súng, nền nhà 

ông La Thành, Cột mốc biên giới 108, Cột mốc số 0 đường Hồ Chí Minh... 

* Thác Bản Giốc: Xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. 

- Đặc điểm tài nguyên: Thác Bản Giốc, sông Quây Sơn, động Ngườm Ngao 

- Hướng khái thác phát triển sản phẩm du lịch: Phát triển du lịch sinh thái 

du lịch thể thao, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng... được định hướng phát 

triển thành khu du lịch quốc gia. 

Các điểm tham quan: Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, cảnh quan sông 

Quây Sơn, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, bản du lịch cộng đồng Khuổi 

Ky, cột mốc biên giới 53, v.v… 

* Phja Đén, Phja Oắc: Thuộc các xã Thành Công, Quang Thành, Phan 

Thanh, Hưng Đạo và thị trấn Tĩnh Túc của huyện Nguyên Bình. 

- Đặc điểm tài nguyên: Đây là Vườn quốc gia, vùng núi của những đổi 

thay, khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp, đa dạng sinh học cao, một trong những 

đặc trưng của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, thể thao, khám phá, du lịch cộng đồng… Trong đó thác Bản Giốc được 

định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia trong giai đoạn đến năm 2020; 

Phja Đén, Phja Oắc được định hướng thành khu du lịch quốc gia vào giai đoạn 

sau năm 2025 đến năm 2030. 

Các điểm du lịch có ý nghĩa vùng và địa phương 

a) Các điểm du lịch thuộc Thành phố Cao Bằng: 

* Quần thể di tích lịch sử văn hóa Đà Quận: Thôn Đà Quận, xã Hưng 

Đạo, thành Phố Cao Bằng.  

- Đặc điểm tài nguyên: Quần thể gồm 3 di tích đó là Chuông chùa Đà 

quận, chùa Viên Minh và Đền quan triều Dương Tự Minh. Chùa có bảo vật quốc 

gia đôi chuông chùa Viên Minh và đền Quan Triều. Lễ hội vào 8-9 tháng giêng 

âm lịch. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, nghiên cứu, 

lễ hội và tâm linh. 
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* Đền Kỳ Sầm: Bản Ngần, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. 

- Đặc điểm tài nguyên: Đền Kỳ Sầm thờ Khâu Sầm Đại Vương Nùng Trí 

Cao (1025 - 1055), người dân tộc Tày, một nhân vật có liên quan đến sự nghiệp 

giữ nước thời Lý (vua Lý Thái Tông thế kỷ XI). Đền được công nhận di tích lịch 

sử văn hoá cấp quốc gia năm 1993. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, giáo dục 

truyền thống, lễ hội, tâm linh. 

* Khu lưu niệm Hoàng Đình Giong: Xóm Nà Toàn, phường Đề Thám, 

cách trung tâm TP. Cao Bằng khoảng 6km. 

- Đặc điểm tài nguyên: Đây là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia gắn 

với thân thế và sự nghiệp chiến sĩ cách mạng Hoàng Đình Giong. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, giáo dục 

truyền thống cách mạng, tri ân,… 

* Chùa Đống Lân: Xã Hưng Đạo, thành Phố Cao Bằng.  

- Đặc điểm tài nguyên: Chùa Đống Lân là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh 

gắn liền với nhiều sự tích, nhân vật nổi tiếng như Đống Lân đại vương trung 

đẳng Trần Quý, Cai Cộng đại vương hạ đẳng thần Trần Kiên, là nơi tụng kinh 

niệm phật của hoàng hậu và công chúa nhà Mạc thế kỷ 17. Lế hội chùa ngày 7 

tháng giêng âm lịch. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, thư giãn, tâm 

linh, lễ hội văn hoá… Ngoài những điểm du lịch chính trên, trong giai đoạn này, 

tại thành phố Cao Bằng có thể khai thác phát triển các điểm tham quan bổ trợ 

như: Di tích lịch sử văn hoá đền Bà Hoàng (phường Sông Bằng); Di tích lịch sử 

văn hoá chùa Phố Cũ (phường Hợp Giang); Di tích lịch sử cách mạng 

miếu Khau Roỏc (phường Đề Thám); Di tích lịch sử Pháo Đài quân sự tỉnh 

(phường Tân Giang), Thành Bản Phủ (Xã Hưng Đạo)… 

b) Các điểm du lịch ở huyện Hòa An: 

* Đền thờ Pú Lương Quân: Đền thờ Pú Lương Quân còn được gọi là đền 

thờ Thần Nông, tại Bản Vạn, xã Bế Triều. 

- Đặc điểm tài nguyên: Tài nguyên du lịch văn hoá gắn với truyền thuyết 

Báo Luông - Slao Cải hoặc Pú Luông - Giả Cải. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, tâm linh. 

* Chùa Đống Lân: Chùa Đống Lân nằm trên gò Đống Lân. 

- Đặc điểm tài nguyên: Chùa vừa là di tích tôn giáo vừa là di tích lịch sử 

gắn với Càn Thống 19 nhà Mạc. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, tâm linh. 

* Đền Vua Lê: Ở làng Đền, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. 



104 

 

 

- Đặc điểm tài nguyên: Đền Vua Lê là di tích lịch sử, cách mạng, đặc biệt 

là về kiến trúc nghệ thuật. Đây cũng là nơi khẳng định giá trị tinh hoa văn hóa, 

niềm tự hào về trang sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc 

ta nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, giáo dục 

truyền thống, lễ hội, tâm linh. 

* Thành Nà Lữ: Thuộc xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. 

- Đặc điểm tài nguyên: Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia gắn với các 

triều đại phong kiến trong lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Cao Bằng. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, nghiên cứu 

khảo cổ, tâm linh. 

* Bia ma nhai ngự chế vua Lê Thái Tổ: Xã Bình Long, huyện Hòa An. 

- Đặc điểm tài nguyên: Bia được vua Lê Thái Tổ khắc trên vách núi Phia 

Tém năm 1431; được công nhận là Bảo vật quốc gia tại Quyết định số 88/QĐ-

TTg ngày 15/01/2020. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, nghiên cứu. 

Ngoài những điểm du lịch chính trên, trong giai đoạn này, tại huyện Hoà 

An có thể khai thác phát triển các điểm tham quan bổ trợ như: Di tích lịch sử 

cách mạng gắn với Bác Hồ như Nặm Lìn, Ngườm Slưa, Cốc Phát, Hang Tốc Rù, 

Hang Bó Hoài, Vách núi Lũng Sa, Nền nhà ông Mã Văn Hản, Hang Bó Tháy, 

Hang Ngườm Bốc, Nghiêu Sơn Lĩnh (Xã Hồng Việt)…  

c) Các điểm du lịch ở huyện Hà Quảng: 

Ngoài điểm du lịch chính là khu di tích cấp quốc gia đặc biệt ở trên Pác 

Bó ở trên. Trên địa bàn Hà Quảng định hướng phát triển các điểm du lịch sau: 

* Khu di tích Kim Đồng: Làng Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. 

- Đặc điểm tài nguyên: Khu di tích Kim Đồng là di tích lịch sử cách mạng 

cấp quốc gia gắn với thiếu niên anh hùng Kim Đồng. 

- Hướng khái thác phát triển sản phẩm du lịch: Giáo dục tinh thần yêu 

nước, tri ân anh hùng liệt sĩ, là địa chỉ đỏ của thế hệ trẻ Việt Nam. 

* Điểm tham quan, nghiên cứu giá trị địa chất trên quốc lộ 4A: Xã Lũng 

Nặm, huyện Hà Quảng. 

- Đặc điểm tài nguyên: Đây là di chỉ khảo cổ địa chất và điểm vọng cảnh 

thuộc Công viên địa chất toàn cầu; 

 - Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, nghiên cứu 

địa chất kết hợp vọng cảnh. 

* Cột mốc số 675 và Cửa khẩu Sóc Giang: Thuộc bản Sóc Giang, xã Sóc 

Hà, huyện Hà Quảng. 
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- Đặc điểm tài nguyên: Cửa khẩu Sóc Giang là cửa khẩu chính thông 

thương trực tiếp với cửa khẩu Bình Mãng ở thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, 

Trung Quốc. 

 - Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, du lịch biên giới 

* Bãi Tình: Xã Thanh Long, huyện Hà Quảng. 

- Đặc điểm tài nguyên: Bãi Tình là một thảo nguyên thu nhỏ, cảnh vừa 

thơ mộng, vừa hùng vĩ. 

 - Hướng khái thác phát triển sản phẩm du lịch: Vui chơi giải trí, thể thao, 

khám phá, cắm trại, vọng cảnh, du lịch cộng đồng trải nghiệm văn hoá của 

người Dao Giằng Thượng, Táp Ná… 

* Thác Nặm Ngùa: Xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng. 

- Đặc điểm tài nguyên: Thác Nặm Ngùa là thác nước ngầm tự nhiên, 

hoang sơ, cảnh sắc thơ mộng. 

 - Hướng khái thác phát triển sản phẩm du lịch: Vui chơi giải trí, cắm trại, 

tham quan. Ngoài các điểm du lịch trên, có thể khai thác Đền Dẻ Đoóng, hang 

Ngườm Bốc, Vườn Đá, Ngườm Slưa, hóa thạch Cúc Đá, cảnh quan karst Kéo 

Yên, di chỉ hoạt động của đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên. 

c) Các điểm du lịch ở huyện Nguyên Bình: 

Ngoài điểm du lịch chính là vườn quốc gia Phja Oắc- Phja Đén ở trên. 

Trên địa bàn Nguyên Bình định hướng phát triển các điểm du lịch sau: 

* Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (bao gồm cả đỉnh 

Slam Cao): Nằm dưới chân núi Slam Cao thuộc hai xã Tam Kim, Hoa Thám, 

huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng. 

- Đặc điểm tài nguyên: Rừng Trần Hưng Đạo là di tích cấp quốc gia đặc 

biệt gắn với việc thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền 

thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, nghiên cứu, 

giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân, leo núi vọng cảnh. 

* Đồn Phai Khắt: Xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. 

- Đặc điểm tài nguyên: Đồn Phai Khắt là di tích lịch sử cách mạng cấp 

quốc gia, nơi diễn ra trận đánh thắng đầu tiên của đội VNTTGPQ ngày 

25/12/1944. 

- Hướng khái thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, giáo dục lòng 

yêu nước, đấu tranh cách mạng cho các thế hệ. 

* Đồn Nà Ngần: Xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình. 
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- Đặc điểm tài nguyên: Đồn Nà Ngần là di tích lịch sử cách mạng cấp 

quốc gia, nơi diễn ra trận đánh thắng thứ hai của đội VNTTGPQ ngày 

26/12/1944. 

- Hướng khái thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, giáo dục  

lòng yêu nước, đấu tranh cách mạng cho các thế hệ. 

* Hang Thẳm Khẩu: Xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. 

- Đặc điểm tài nguyên: Hang Thẳm Khẩu là di tích lịch sử cách mạng cấp 

tỉnh gắn với chiến thắng đồn Phay Khắt, Nà Ngần năm 1944. 

- Hướng khái thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, giáo dục lòng 

yêu nước, đấu tranh cách mạng cho các thế hệ. 

* Đồi chè Kolia: Xã Thành Công, huyện Nguyên Bình. 

- Đặc điểm tài nguyên: Đây là khu vực có khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp,  

- Hướng khái thác phát triển sản phẩm du lịch: Nghỉ dưỡng, tham quan, 

nghiên cứu sinh thái, vui chơi giải trí, thể thao, vọng cảnh,… 

* Bản du lịch cộng đồng Hoài Khao: Xã Quang Thành, huyện Nguyên 

Bình. 

- Đặc điểm tài nguyên: Hoài Khoa là bản dân tộc Dao tiền với nhiều bản 

sắc văn hoá đặc trưng, hấp dẫn khách du lịch. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Du lịch cộng đồng trải 

nghiệm văn hoá bản địa. 

Ngoài những điểm du lịch chính trên, trong giai đoạn này, tại huyện 

Nguyên Bình có thể khai thác phát triển các điểm tham quan bổ trợ như: Hang 

Kéo Quảng (xã Minh Tâm); Mỏ thiếc Tĩnh Túc (thị trấn Tĩnh Túc) nơi ghi dấu 

Bác Hồ làm việc và đến thăm; Vườn hoa Cẩm tú cầu; Ngôi biệt thự cổ - Nhà 

Đỏ; Miếu Vọng tiên cung, (xã Thành Công); Vọng cảnh và tham quan nghiên 

cứu các giá trị địa chất trên đỉnh Phja Oắc; Xưởng dệt in sáp ong của người Dao 

Tiền (xã Hoa Thám), chợ phiên (thị trấn Nguyên Bình)… 

d) Các điểm du lịch ở huyện Trùng Khánh: 

Ngoài Khu du lịch Thác Bản Giốc (bao gồm cả động Ngườm Ngao, chùa 

Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, bản cộng đồng Khuổi Ky…) trên đại bàn huyện 

Trùng Khánh định hướng phát triển các điểm du lịch sau: 

* Hồ Thang Hen: Xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa. 

- Đặc điểm tài nguyên: Khu vực có cảnh quan đẹp kết hợp giữa hồ nước với 

núi rừng, ruộng lúa… xung quanh. Ngoài ra, tại đây có bản dân tộc Lũng Táo. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, cắm trại, trải 

nghiệm văn hoá dân tộc… 
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* Đèo Mã Phục: Đèo Mã Phục thuộc địa phận xã Quốc Toản, huyện 

Quảng Hòa. Đèo còn là ranh giới huyện Hòa An và huyện Trùng Khánh. 

- Đặc điểm tài nguyên: Đèo ở độ cao 700m so với mực nước biển, dài 

khoảng 3,5 km, nằm quanh co, uốn lượn theo triền núi đá vôi. Cảnh quan ngoạn 

mục. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Dừng chân ngắm cảnh kết 

hợp chợ phiên vùng cao. 

* Cửa khẩu Trà Lĩnh (Tên khác Hùng Quốc hay Nà Đoỏng): Thị trấn Trà 

Lĩnh, huyện Trùng Khánh. 

- Đặc điểm tài nguyên: Là cửa khẩu quốc gia thông thương sang cửa khẩu 

Long Bang ở thành phố Bách Sắc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trà Lĩnh sau 

này là điểm cuối của cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Du lịch gắn với thương 

mại cửa khẩu biên giới, tham quan. Ngoài ra, tại Trùng Khánh có thể phát triển 

các điểm tham quan: Cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn, Tuyệt tình cốc hay núi 

Thủng (Mắt Thần) Nặm Trá, xã Cao Chương; phố và chợ phiên Thông Huề, xã 

Thông Huề, thác Cò Là, xã Chí Viễn… 

e) Các điểm du lịch ở huyện Quảng Hòa: 

* Cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu: Bản Pò Tập, thị trấn Tà Lùng huyện 

Quảng Hòa.   

- Đặc điểm tài nguyên: Cửa khẩu biên giới và khu kinh tế cửa khẩu là cửa 

khẩu thông thương trực tiếp với cửa khẩu Thủy Khẩu, tỉnh Quảng Tây, Trung 

Quốc; 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Du lịch thương mại, công 

vụ, tham quan… 

*  Làng rèn Pác Rằng: Xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà. 

- Đặc điểm tài nguyên: Làng nghề rèn truyền thống của người Nùng. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Du lịch cộng đồng, trải 

nghiệm văn hoá bản địa, tham quan làng nghề. 

* Lễ hội tranh đầu pháo và miếu Bách Linh: Thị trấn Quảng Uyên, huyện 

Quảng Hoà. 

- Đặc điểm tài nguyên: Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 1-2 tháng 2 

âm lịch hàng năm đã được công nhận Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, nghiên cứu lễ 

hội văn hoá truyền thống kết hợp tham quan miếu Bách Linh. Ngoài những điểm 

du lịch chính trên, trong giai đoạn này, tại huyện Quảng Hoà có thể khai thác 

phát triển các điểm tham quan bổ trợ như: Nhà ông Lã Văn Ho (xã Quốc 

Phong), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp quyết định đánh đồn Đông 
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Khê mở màn cho chiến dịch Biên giới năm 1950; Chùa Trúc Lâm Tà Lùng (thị 

trấn Tà Lùng); Đèo Khau Liêu (xã Quảng Hưng); Nhà tưởng niệm anh hùng liệt 

sỹ Bế Văn Đàn (xã Triệu Ẩu); Điểm ngắm chim; Động Ngườm Lồm, Nặm 

Khao… 

g) Các điểm du lịch ở huyện Thạch An: 

* Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đông Khê: Thị trấn Đông Khê, huyện 

Thạch An 

- Đặc điểm tài nguyên: Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt gắn với 

Chiến dịch biên giới thu đông năm 1950. Có 19 điểm di tích được phân bố thành 

4 cụm di tích nằm trên địa bàn 3 xã và 1 thị trấn của huyện Thạch An bao gồm: 

Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Biên giới năm 1950 (xã Đức 

Long); Cụm di tích cứ điểm Đông Khê (thị trấn Đông Khê); Cụm di tích Khau 

Luông (xã Đức Xuân); Cụm di tích Cốc Xả - điểm cao 477 (xã Trọng Con). 

Trong đó, các điểm liên quan đến Chiến dịch Biên giới năm 1950 được phân bố 

chủ yếu trong Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Biên giới năm 

1950 và Cụm di tích cứ điểm Đông Khê... 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Giáo dục lịch sử cách 

mạng, truyền thống yêu nước, về nguồn, tri ân, tâm linh. Ngoài ra, tại Thạch An 

có thể khai thác phát triển các điểm tham quan động Ngườm Pục, các giá trị địa 

chất của công viên Địa chất toàn cầu. 

h) Các điểm du lịch ở huyện Hạ Lang: 

* Thôn Lũng Luông: xã Quang Long, huyện Hạ Lang. 

- Đặc điểm tài nguyên: Lũng Luông có phong cảnh đẹp, kỳ bí với nhiều núi 

non hiểm trở bao bọc xung quanh thích hợp cho những du khách khám phá 

những điều thú vị, mới lạ, bí ẩn, mạo hiểm. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Tham quan, thể thao khám 

phá, tìm hiểu lịch sử. Ngoài ra, có thể khai thác phát triển điểm tham quan cửa 

khẩu Lý Vạn thuộc xã Lý Quốc là nơi thông thương trực tiếp với cửa khẩu Thạc 

Long, huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

i) Các điểm du lịch huyện Bảo Lạc: 

* Điểm du lịch cộng đồng Khuổi Khon: xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc. 

- Đặc điểm tài nguyên: Khuổi Khon là bản dân tộc Lô Lô còn giữ nét văn 

hoá đặc trưng về kiến trúc, trang phục, ẩm thực. 

- Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Du lịch cộng đồng, trải 

nghiệm văn hoá dân tộc Lô Lô kết hợp tham quan cảnh quanh, khám phá… 

Ngoài ra, ở Bảo Lạc có thể phát triển các điểm tham quan: Ruộng bậc thang ở 

Bản Phuồng, xã Khánh Xuân; Chợ tình phong lưu Bảo Lạc (thị trấn Bảo Lạc)… 

k) Các điểm du lịch huyện Bảo Lâm: 
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* Đồi cỏ Phiêng Mường : xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm. 

- Đặc điểm tài nguyên: Piêng Mường được mệnh danh là đồi cỏ “trên mây” 

nơi check in lý tưởng, thu hút giới trẻ. 

 - Hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch: Thể thao, khám phá, tham 

quan, cắm trại… Ngoài ra, ở Bảo Lâm có thể phát triển các điểm tham quan thị 

trấn và chợ phiên Pác Mầu 

3.3.3.3. Định hướng phát triển các tuyến du lịch 

Căn cứ tổ chức không gian, các khu, điểm du lịch theo lãnh thổ của tỉnh; 

sự phân bổ mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh và cảnh quan môi trường dọc 

các tuyến đường, định hướng phát triển hệ thống tuyến du lịch chính của Cao 

Bằng đến năm 2023, tầm nhìn 2035 bao gồm các tuyến nội tỉnh; các tuyến liên 

tỉnh, liên vùng và quốc tế như sau: 

* Các tuyến du lịch nội tỉnh 

Các tuyến du lịch chính: 

1. Tuyến thành phố Cao Bằng - Hà Quảng (Tuyến du lịch “Trở về 

nguồn cội”). Đây là tuyến du lịch quan trọng nhất của tỉnh Cao Bằng; 

+ Lộ trình: Theo đường Hồ Chí Minh, chiều dài tuyến khoảng 53 km. 

+ Các điểm tham quan chính tại thành phố Cao Bằng, huyện Hoà An và 

huyện Hà Quảng: Đền Kỳ Sầm, thờ Nùng Chí Cao; Di tích thành Nà Lữ; Di tích 

thành nhà Mạc; Di tích núi Lam Sơn; Di tích Kim Đồng; Quần thể khu di tích 

Pắc Bó, Đền Dẻ Đoóng, hang Ngườm Bốc, đền Vua Lê, Vườn Đá, Ngườm Slưa, 

hóa thạch Cúc Đá, cảnh quan karst Kéo Yên, di chỉ hoạt động của đứt gãy Cao 

Bằng – Tiên Yên. Trong đó trọng tâm là Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó 

cùng các dấu ấn quãng đời hoạt động cách mạng 1941-1944 của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh.  

+ Thời gian dự kiến: 1 ngày, lưu trú tại thành phố Cao Bằng. 

2. Tuyến thành phố Cao Bằng – Trùng Khánh (Trải nghiệm văn hóa 

bản địa ở xứ sở thần tiên) 

+ Lộ trình: Theo quốc lộ số 3 nối với đường tỉnh 206 và 211, chiều dài 

toàn tuyến khoảng 100 km; 

+ Các điểm tham quan chính gồm: Đèo Mã Phục, làng nghề rèn Pác 

Rằng, Thị trấn Thông Huề; thị trấn Trùng Khánh; Thác Bản Giốc, Động Ngườm 

Ngao, Chùa Trúc Lâm Bản Giốc, cảnh quan sông Quây Sơn, Bản dân tộc Khuổi 

Ky, cửa khẩu Trà Lĩnh và các giá trị địa chất... Trong đó trọng tâm là cụm điểm 

của Khu du lịch thác Bản Giốc;  

+ Thời gian dự kiến: 2 ngày; nghỉ lại thị trấn, Khu du lịch thác Bản Giốc. 

3. Tuyến thành phố Cao Bằng - Nguyên Bình (Khám phá Phja Oắc – 

Vùng núi của những đổi thay) 
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+ Lộ trình: Đi theo quốc lộ 34 và đường tỉnh 102, chiều dài khoảng 50 km; 

+ Các điểm tham quan chính: Di chỉ đại dương cổ, đồn Khai Phắt, hợp tác 

xã thêu hoa văn và in sáp ong của người Dao Tiền, mỏ thiếc Tĩnh Túc, vonfram 

Lũng Mười và Bản Ổ, trang trại cá hồi Phja Đến, đồn điền chè Kolia và trọng 

tâm là vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén và Di tích quốc gia đặc biệt khu rừng 

Trần Hưng Đạo; 

+ Thời gian dự kiến: 2 ngày; lưu trú tại thành phố Cao Bằng và Nguyên 

Bình.  

4.Tuyến thành phố Cao Bằng –Thạch An (Đến với vùng non nước vạn 

trùng mây) 

+ Lộ trình: Theo quốc lộ 4A, chiều dài khoảng 40km; 

+ Các điểm tham quan chính: Quần thể di tích chiến thắng Biên giới; 

động Ngườm Pục, núi Báo Đông, các giá trị địa chất; 

+ Thời gian dự kiến: 1 ngày.  

Các tuyến du lịch bổ trợ: 

Các tuyến du lịch bổ trợ được định hướng để kết nối với các tuyến chính 

làm tăng thêm thời gian cũng như bổ sung điểm tham quan du lịch cho tuyến du 

lịch chính. Cả tuyến bổ trí của du lịch Cao Bằng gồm: 

1. Tuyến Nguyên Bình - Bảo Lạc – Bảo Lâm 

Đây là tuyến nối dài của tuyến du lịch TP. Cao Bằng với Nguyên Bình. 

+ Lộ trình tuyến: Theo quốc lộ 34 và các tuyến đường tỉnh; 

+ Các điểm tham quan chính: Các điểm du lịch của Bảo Lạc và Bảo Lâm; 

+ Thời gian dự kiến: 1 ngày. 

2. Tuyến Hà Quảng (thị trấn) –Trùng Khánh 

Đây là tuyến vành đai biên giới, nối dài cho các tuyến thành phố Cao 

Bằng - Hà Quảng và thành phố Cao Bằng - Trùng Khánh; 

+ Lộ trình tuyến: Theo quốc lộ 4A và các tuyến đường tỉnh 211, 206; 

+ Các điểm tham quan chính: Các điểm cảnh quan, bản dân tộc và các giá 

trị địa chất dọc biên giới Việt Trung; 

+ Thời gian dự kiến: 1 ngày.  

3. Tuyến Hà Quảng (thị trấn) – Nguyên Bình 

Đây là tuyến nối dài cho các tuyến thành phố Cao Bằng - Hà Quảng và 

thành phố Cao Bằng - Nguyên Bình; 

+ Lộ trình tuyến: Theo đường tỉnh 204 qua thị trấn Thông Nông; 
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+ Các điểm tham quan chính: Các điểm cảnh quan, bản dân tộc trên địa 

bàn Hà Quảng như cửa khẩu Sóc Giang, Bãi Tình, thác Nặm Ngùa…; 

+ Thời gian dự kiến: 1 ngày.  

4. Tuyến Trùng Khánh – Quảng Hoà 

Đây là tuyến nối dài cho các tuyến thành phố Cao Bằng – Trùng Khánh;  

+ Lộ trình tuyến: Theo đường tỉnh 206 và quốc lộ 3; 

+ Các điểm tham quan chính: Các điểm cảnh quan, bản dân tộc trên địa 

bàn huyện Quảng Hoà như cửa khẩu Tà Lùng, chùa Trúc lâm Tà Lùng, khu lưu 

niệm Bế Văn Đàn, Ngườm Lồm, Năm Khao… 

+ Thời gian dự kiến: 1 ngày.  

5. Tuyến Trùng Khánh - Hạ Lang 

Đây là tuyến nối dài cho các tuyến thành phố Cao Bằng - Trùng Khánh; 

+ Lộ trình tuyến: Theo đường tỉnh 206, 207; 

+ Các điểm tham quan chính: Các điểm cảnh quan, bản dân tộc trên địa 

bàn huyện Hạ Lang như Cửa khẩu Lý Vạn, cảnh quan hạ lưu sông Quây Sơn, 

thôn Lũng Luông… 

+ Thời gian dự kiến: 1 ngày.  

6. Tuyến Thạch An - Quảng Hoà 

Đây là tuyến nối dài cho các tuyến thành phố Cao Bằng - Thạch An;  

+ Lộ trình tuyến: Theo đường tỉnh 208 và quốc lộ 3; 

+ Các điểm tham quan chính: Các điểm cảnh quan, bản dân tộc trên địa 

bàn huyện Quảng Hoà; 

+ Thời gian dự kiến: 1 ngày.  

* Các tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng 

Tuyến du liên tỉnh, liên vùng của du lịch Cao Bằng được định hướng phát 

triển dựa trên hệ thống tuyến du lịch quốc gia và vùng Trung du miền núi phía 

Bắc, như sau: 

+ Tuyến Cao Bằng – Bắc Kạn – Thái Nguyên – Hà Nội và các tỉnh vùng 

đồng bằng sông Hồng 

Lộ trình tuyến: Theo quốc lộ 3.  

+ Tuyến Cao Bằng - Lạng Sơn – Quảng Ninh và các tỉnh Duyên hải Đông 

Bắc 

Lộ trình tuyến: Theo quốc lộ 4 (A và B), quốc lộ 18… 

+ Tuyến Cao Bằng – Lạng Sơn – Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng sông 

Hồng 
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Lộ trình tuyến: Theo quốc lộ 4A và quốc lộ 1A. 

Trong giai đoạn phát triển đến năm 2030, tuyến Cao Bằng – Lạng Sơn có 

thể phát triển dựa trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. 

+ Tuyến du lịch Cao Bằng – Hà Giang và các tỉnh vùng núi phía Bắc 

Lộ trình tuyến: Theo quốc lộ 34 và 4C 

Từ những tuyến chính trên đây, có thể phát triển các tuyến bổ trợ theo các 

trục giao thông chính của khu vực. 

* Các tuyến du lịch quốc tế: Du lịch Cao Bằng chủ yếu phát triển các 

tuyến quốc tế với Quảng Tây (Trung Quốc) và lân cận qua cửa khẩu Tà Lùng 

+ Tuyến du lịch Cao Bằng – Long Châu – Nam Ninh – Bắc Hải.  

Thời gian dự kiên : 4 ngày, 3 đêm. 

+ Tuyến du lịch Cao Bằng –Nam Ninh – Quế Lâm – Liễu Châu.  

Thời gian dự kiến : 5 ngày, 4 đêm. 

+Tuyến du lịch Cao Bằng– Long Châu – Nam Ninh – Bắc Kinh.  

Thời gian dự kiến: 5 ngày, 4 đêm. 

Trên cơ sở đó, có thể tổ chức thành nhiều chương trình khác nhau. 

3.3.3.4. Nhu cầu sử dụng đất phát triển du lịch 

Để phát triển hệ thống các khu, điểm du lịch cần thiết phải dành một số 

quỹ đất hợp lý theo từng giai đoạn và từng khu vực dựa trên đặc điểm tài nguyên 

và tiêu chí khu du lịch của Luật Du lịch 2017 và Luật Đất đai năm 2013.  

Điều 153, Luật đất đai năm 2013 chưa có quy định cụ thể đất du lịch. Tuy 

nhiên, theo tổ chức không gian, tuyến điểm du lịch và căn cứ Nghị quyết số 

62/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

nền năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối ( 2016- 2020) tỉnh Cao Bằng và 

Kế hoạch công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cao Bằng có thể xác định nhu 

cầu sử dụng đất phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng như sau: 

- Đất để phát triển các khu, điểm du lịch: Quỹ đất này được xác định trên 

cơ sở định hướng hệ thống khu, điểm tham quan du lịch. 

Quy mô diện tích của các khu, điểm du lịch được xác định ở mức tối thiểu 

để đáp ứng yêu cầu phát triển các khu du lịch cấp tỉnh và các điểm tham quan du 

lịch khác dựa trên tiêu chí được quy định tại Luật Du lịch và khả năng phát triển 

thực tế để làm cơ sở quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch.  

Trong phần định hướng không gian du lịch tỉnh đã xác định 2 khu vực cần 

quỹ đất phát triển du lịch là khu du lịch thác Bản Giốc xã Đàm Thuỷ huyện 
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Trùng Khánh khoảng 50 ha và khu sinh thái nghỉ dưỡng tại Vườn quốc gia Phja 

Oắc- Phja Đén, huyện Nguyên Bình khoảng 20 ha. 

Tuy nhiên, quy mô này được xác định để quản lý tài nguyên phục vụ phát 

triển du lịch, còn đất du lịch chỉ được xác định là quỹ đất trong đó để xây dựng 

các khu cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch. 

- Đất dành cho tham quan các di tích lịch sử văn hoá: Bao gồm đất dành 

cho bãi đỗ xe và các dịch vụ cần thiết phục vụ khách tham quan. Quỹ đất này 

được xác định phụ thuộc thực tế tại các điểm di tích (ngoài đất di tích). 

- Đất xây dựng các cơ sở lưu trú độc lập: Nhu cầu đất này phụ thuộc hiện 

trạng và quy hoạch sử dụng đất dân dụng trong các quy hoạch chung xây dựng. 

Số liệu cụ thể về nhu cầu sử dụng đất phát triển du lịch của các khu, điểm 

du lịch sẽ được cân đối, điều chỉnh trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng 

xã trên cơ sở thực tế và khả năng mở rộng phát triển trong tương lai dựa trên 

định hướng khu, điểm tham quan du lịch của đề án này.  

3.3.4. Định hướng đầu tư phát triển du lịch 

Trong điều kiện kinh tế của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nguồn vốn 

đầu tư còn hạn chế so trong khi đó, để phát triển du lịch một cách toàn diện và 

bền vững lại cần đầu tư một cách toàn diện. Ngoài việc đầu tư phát triển hệ 

thống kết cấu hạ tầng, sản phẩm du lịch còn phải đầu tư cho những lĩnh vực bổ 

trợ khác như công tác xúc tiến quảng bá, công tác nâng cao nhận thức cộng 

đồng, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ tài nguyên cảnh quan và môi trường… Vì 

vậy, có thể nhận thấy đầu tư phát triển du lịch Cao Bằng tuy đã được quan tâm 

nhưng vẫn chưa tương xứng tiềm năng cũng như nhu cầu phát triển.  

Để khắc phục những hạn chế bất cập vừa qua nhằm phát huy hiệu quả các 

giá trị về tiềm năng của tỉnh phục vụ phát triển du lịch, công tác đầu tư phát triển 

du lịch tỉnh Cao Bằng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 cần dựa 

trên các mục tiêu và quan điểm xuyên suốt và nhất quán như sau:  

3.3.4.1. Mục tiêu 

Mục tiêu chung: 

Huy động mọi nguồn lực để đầu tư đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng 

kỹ thuật; cảnh quan môi trường; bảo tồn, phục dựng các lễ hội, công trình kiến 

trúc, di sản văn hoá các dân tộc thiểu số;các giá trị của công viên địa chất toàn 

cầu; xây dựng các khu, tuyến, điểm du lịch; thực hiện các chương trình xúc tiến 

quảng bá, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo nguồn nhân lực… 

nhằm tạo nên các chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đủ sức hấp dẫn khách du lịch.  

Mục tiêu cụ thể: 

Những mục tiêu cụ thể cần hướng tới trong công tác đầu tư phát triển du lịch 

Cao Bằng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được xác định như sau:  
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- Đầu tư phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc cơ bản đạt tiêu chí khu du 

lịch quốc gia vào năm 2025 và trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2030; 

- Đầu tư phát triển Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt Pác Bó trở thành trọng 

điểm du lịch về với cội nguồn quê hương cách mạng của cả nước; 

- Tập trung đầu tư phát triển các dự án du lịch khu vực Phja Oắc- Phja Đén, 

khu vực rừng Trần Hưng Đạo thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham 

quan, nghỉ cuối tuần phụ trợ cho các điểm du lịch khác trên toàn tỉnh và hướng 

tới phát triển thành khu du lịch quốc gia sau năm 2030; 

- Đầu tư phát triển khu di tích Chiến thắng Đông Khê, các khu, điểm du 

lịch bổ trợ khác trên địa bàn toàn tỉnh để đa dạng hoá sản phẩm du lịch và kéo 

dài thời gian tham quan của khách du lịch; 

- Tập trung đầu tư phát triển du lịch địa chất bên cạnh việc đa dạng hoá các 

hình thức du lịch và nghỉ dưỡng, mở rộng các tuyến du lịch sinh thái, hang động, 

phát triển du lịch các làng nghề khác...  

- Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn, nhà 

hàng, các dịch vụ vui chơi giải trí tại khu vực thành phố Cao Bằng, khu kinh tế 

cửa khẩu và các khu du lịch. 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch Cao Bằng, phát triển nguồn 

nhân lực du lịch đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề, hướng tới chất lượng 

cao; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng; bảo vệ tài nguyên, 

cảnh quan và môi trường du lịch. 

3.3.4.2. Tổng nhu cầu đầu tư và phân kỳ đầu tư   

Tổng nhu cầu đầu tư:  

Để đạt được các mục tiêu phát triển du lịch đã đề ra, ngành du lịch Cao 

Bằng từ nay đến năm 2035 cần nhu cầu vốn khoảng 14.100 tỷ VNĐ (tương 

đương 600 triệu USD theo giá hiện hành). Trong đó, vốn ngân sách khoảng 

1.400 tỷ đồng (tương đương 10%), còn lại sẽ được huy động từ nhiều nguồn 

khác nhau, trong đó chủ yếu từ xã hội hoá. 

Vốn ngân sách được huy động để hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khung 

các khu, điểm du lịch; hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá, phát triển nguồn nhân 

lực, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. 

Phân kỳ đầu tư: 

Với nhu cầu vốn đầu tư cho cả giai đoạn phát triển du lịch tỉnh khá lớn, 

trong điều kiện kinh tế còn khó khăn chung hiện nay thì việc phân kỳ đầu tư 

phát triển du lịch hợp lý là hết sức cần thiết nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn 

vốn để khai thác tiềm năng du lịch.  
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Trên quan điểm vừa khai thác vừa đầu tư, dự kiến phân kỳ đầu tư phát triển 

du lịch Cao Bằng như sau : 

a) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025: Đây là giai đoạn quan trọng tạo tiền đề 

phát triển du lịch Cao Bằng theo quy hoạch, là cơ sở lập kế hoạch 5 năm phát 

triển du lịch toàn tỉnh.  

Nhu cầu vốn cho cả giai đoạn khoảng 4.700 tỷ đồng (tương đương 200 

triệu USD). Giai đoạn này cần ưu tiên đầu tư phát triển các hạng mục sau: 

- Tập trung đầu tư khu du lịch thác Bản Giốc về cơ bản đạt tiêu chí khu du 

lịch quốc gia. Bao gồm các dự án thuộc lĩnh vực sau: 

+ Đầu tư phát triển khu trung tâm đón tiếp và điều hành theo quy hoạch 

xây dựng đã được phê duyệt, quy mô 156,7ha. 

+ Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung cho toàn khu du lịch và một số 

công trình vật chất kỹ thuật trọng điểm trên quy mô 1.000ha. 

+ Đầu tư phát triển các công trình vật chất kỹ thuật, loại hình và sản phẩm 

du lịchtrên quy mô 1.000ha. 

- Đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phja Oắc- Phja Đén và 

một số điểm du lịch khác, bao gồm: 

+ Đầu tư phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng Phja Oắc- Phja Đén tạo tiền đề 

trở thành khu du lịch quốc gia sau năm 2030; 

+ Đầu tư phát triển các điểm du lịch quan trọng khác trên địa bàn tỉnh (Hồ 

Thăng Hen, di tích Chiến thắng Đông Khê, v.v…). 

- Phát triển các tuyến du lịch khám phá công viên địa chất toàn cầu Non 

nước Cao Bằng: 

+ Phát triển tuyến du lịch “Trở về nguồn cội” TP. Cao Bằng – Hà Quảng; 

+ Phát triển tuyến du lịch “Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên” 

thành phố Cao Bằng - Trùng Khánh; 

+ Phát triển tuyến du lịch “Khám phá Phia Oắc – Vùng núi của những đổi 

thay” Thành phố Cao Bằng – Nguyên Bình; 

+ Phát triển tuyến du lịch “Đến vùng non nước vạn trùng mây” TP. Cao 

Bằng – Đông Khê. 

- Phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ du lịch, bao gồm: 

+ Phát triển hệ thống khách sạn nhà hàng cả về số lượng và chất lượng. Về 

số lượng đến năm 2025 đạt khoảng 3.500 buồng. Về chất lượng, nâng cấp số 

lượng buồng khách sạn đạt tiêu chuẩn lên khoảng 60-70% tổng số buồng lưu trú 

toàn tỉnh, trong đó có khoảng 5 - 10% đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. 

+ Phát triển các công trình vui chơi giải trí, thể thao, trung tâm hội nghị hội 

thảo của tỉnh... 
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+ Phát triển khu du lịch văn hóa tâm linh kết hợp sinh thái, công viên vui 

chơi giải trí khu vực đền Kỳ Sầm, chùa Đà Quận. 

+ Tiếp tục hoàn thiện các dự án như Pác Bó, Phja Oắc- Phja Đén...  

+ Phát triển khu du lịch hồ Thang Hen. 

- Đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ lao động ngành, xúc tiến 

quảng bá du lịch Cao Bằng. Bao gồm: 

+ Đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ lao động ngành;  

+ Tuyên truyền quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Cao Bằng; 

+ Giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng; 

+ Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. 

Các chương trình về đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu du lịch 

cần tranh thủ sự hỗ trợ tích cực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp là 

Tổng cục Du lịch về vốn và nội dung. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư phát triển hạ tầng trong các 

khu, điểm du lịch như thác Bản Giốc, Phja Oắc- Phja Đén,v.v…tỉnh cần tiếp tục 

đầu tư nâng cấp hạ tầng đến các khu du lịch đặc biệt là hệ thống giao thông. 

b) Giai đoạn sau năm 2025: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng 

(tương đương 400 triệu USD). 

Giai đoạn này thuộc vào tầm nhìn của đề án, vì vậy việc phân kỳ đầu tư cụ 

thể cần được nghiên cứu khi kết thúc giai đoạn đầu (sau năm 2025). 

Tuy nhiên, có thể được chia thành 2 giai đoạn phát triển trước và sau năm 

2030 để phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung 

và tỉnh Cao Bằng nói riêng. 

Giai đoạn đến năm 2030 cần đầu tư: 

- Tiếp tục đầu tư phát triển khu du lịch Bản Giốc thực sự đạt chuẩn khu du 

lịch quốc gia trở thành thương hiệu du lịch tỉnh;  

- Phát triển khu du lịch Phja Oắc- Phja Đén cơ bản đạt tiêu chí khu du lịch 

quốc gia có sức thu hút khách du lịch; 

- Phát triển tuyến du lịch khám phá Bảo Lạc, Bảo Lâm. 

- Phát triển thêm một số khu du lịch địa phương; mở rộng quan hệ quốc tế 

phát triển thị trường khách... 

- Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống cơ sở dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, 

đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Giai đoạn sau 2030 đến năm 2035: Đầu tư phát triển, hoàn thiện và nâng 

cao chất lượng các hạng mục đã đề xuất để du lịch Cao Bằng đạt được mục tiêu 

đề ra. 
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3.3.4.3. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư  

Để đạt được mục tiêu đầu tư đã nêu ở trên, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng 

từ nay đến năm 2035 cần chú trọng ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực sau : 

* Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, vật chất kỹ thuật 

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng: Để phục vụ phát triển du lịch cần 

phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và được xem là điều kiện tiên quyết cho phát 

triển du lịch của tỉnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm: hạ tầng ngoài và trong 

ranh giới của các khu, điểm du lịch.  

+ Đối với hệ thống hạ tầng ngoài ranh giới khu du lịch là nhiệm vụ của 

toàn xã hội vì vậy không thuộc nhu cầu vốn đầu tư của ngành. Tuy nhiên, căn cứ 

định hướng quy hoạch du lịch cần có sự thống nhất với các ngành liên quan 

trong việc đề xuất dự án đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng này. 

+ Đối với hệ thống kết cấu hạ tầng trong ranh giới khu du lịch là nhiệm vụ 

của các nhà đầu tư phát triển du lịch. Tuy nhiên, trong điều kiện còn khó khăn 

tỉnh cần hỗ trợ từ nguồn ngân sách khoảng 8-10% (trong 10%) nhu cầu vốn cho 

lĩnh vực này đối với khu du lịch quốc gia hoặc các khu du lịch quan trọng. Vốn 

được huy động từ ngân sách tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển 

các loại hình và sản phẩm du lịch. 

- Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú: Tiếp tục đầu tư phát triển về số lượng 

và nâng cao chất lượng hệ thống các cơ sở lưu trú dáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của du lịch theo dự báo của phương án chọn. 

+ Về chất lượng: Cần thiết phát triển số phòng chất lượng cao đạt tiêu 

chuẩn 2-4 sao để đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách cao cấp, nhất là đối tượng 

khách kinh doanh thương mại, công vụ. Theo tính toán, những năm tới số lượng 

phòng khách sạn tiêu chuẩn 2-4 sao chiếm tỷ lệ từ 15-25% (15% năm 2025; 

20% năm 2025 và 25% năm 2035), tập trung chủ yếu ở thành phố Cao Bằng và 

phụ cận, một số ở khu vực cửa khẩu. 

- Phát triển các cơ sở dịch vụ: Song song với việc phát triển số lượng và 

nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú là việc phát triển hệ thống nhà hàng, các khu 

hội chợ hội nghị, hội thảo đang còn là một trong những hạn chế đối với du lịch 

Cao Bằng. Để góp phần đa dạng hoá các loại hình và sản phẩm du lịch của Cao 

Bằng, một trong những định hướng đầu tư xây dựng quan trọng đối với du lịch 

Cao Bằng là ưu tiên xem xét các dự án đầu tư xây dựng các công trình thể thao 

tổng hợp, khu hội chợ triển lãm, khu hội nghị hội thảo tầm cỡ khu vực.   

Đối với khu hội chợ triển lãm và hội nghị - hội thảo quốc tế cần phải gắn 

với khu trung tâm thành phố Cao Bằng, khu du lịch quốc gia và với khu kinh tế 

cửa khẩu. 

Với nhu cầu phát triển du lịch và lượng khách du lịch đến Cao Bằng trong 

những năm tới hệ thống nhà hàng kinh doanh ăn uống cần có những ưu tiên phù 



118 

 

 

hợp để hướng các liên doanh trong và ngoài nước vào lĩnh vực dịch vụ nhà 

hàng. Điều này sẽ giải quyết được 2 vấn đề quan trọng: 

+ Đáp ứng được yêu cầu phát triển của lĩnh vực dịch vụ du lịch. 

+ Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của hoạt động kinh 

doanh du lịch, đảm bảo sự thu hút ngày càng cao lượng khách du lịch, đặc biệt 

là khách du lịch quốc tế đến Cao Bằng. 

- Phát triển các công trình vui chơi giải trí, thể thao: Nội dung định 

hướng đầu tư phát triển các điểm vui chơi giải trí ở Cao Bằng bao gồm: 

+ Phát triển các loại hình 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.  

+ Phát triển trung tâm thương mại tại trung tâm thành phố phục vụ nhu 

cầu mua sắm của khách du lịch. 

+ Phát triển các 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: Với tài nguyên đa dạng, Cao 

Bằng cần tập trung phát triển hệ thống khu, điểm du lịch như sau: 

- Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch: Tập trung đầu tư phát triển sản 

phẩm du lịch theo hướng đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch 

bảo đảm cân đối đầu tư giữa phát triển du lịch văn hoá và du lịch sinh thái:  

- Du lịch văn hoá dựa trên các đặc thù văn hóa dân tộc thiểu số, chú trọng 

đầu tư khai thác các loại hình gắn với bản sắc văn hóa Tày, Nùng, Lô Lô… như 

du lịch cộng đồng, làng nghề, ẩm thực...  

- Du lịch sinh thái chủ yếu phát triển loại hình tham quan, du lịch địa chất, 

nghỉ dưỡng núi, sinh thái gắn với nông nghiệp. Vốn đầu tư trong lĩnh vực này 

được huy động từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ các cá nhân bằng hình 

thức xã hội hoá. 

* Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ du 

lịch cho cán bộ và lao động ngành du lịch và nâng cao nhận thức cộng đồng:  

Cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực như: đào tạo trình độ Đại học và 

tăng cường khả năng nghiên cứu về du lịch; đào tạo trình độ trung học và học 

nghề về du lịch; tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý du lịch ở các cấp. 

Du lịch đòi hỏi trình độ nghiệp vụ và quản lý ngày càng cao đặc biệt trong 

xu thế hội nhập. Bên cạnh đó, ngày nay du lịch đang phát triển trong công cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0, vì vậy việc đào tạo nâng cao trình độ quản lý và 

nghiệp vụ luôn là yêu cầu cấp thiết đối với việc phát triển du lịch bền vững 

* Xúc tiến tuyên truyền quảng bá, xây dựng thương hiệu: Tăng cường 

công tác quảng bá và xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế để mở rộng thị 

trường, kêu gọi đầu tư và thu hút khách du lịch. 
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Cần tập trung đầu tư xây dựng thương hiệu du lịch Cao Bằng trong nước 

và trên trường quốc tế. 

Vốn đầu tư cho lĩnh vực này được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, 

trong đó nhà nước hỗ trợ từ ngân sách khoảng 0,5% trong tổng nhu cầu. 

 * Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên, cảnh quan và môi trường du lịch: 

Quan điểm phát triển du lịch Cao Bằng là bền vững một cách toàn diện, vì 

vậy đầu tư bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch là một trong những hướng ưu 

tiên của du lịch Cao Bằng. Các hướng chính của công tác đầu tư bảo vệ tài 

nguyên môi trường du lịch bao gồm: 

Tôn tạo, nâng cấp hệ thống tài nguyên du lịch đặc biệt đối với các di tích 

văn hoá - lịch sử, các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch. Cụ thể là: 

+ Phục hồi văn hoá dân gian với việc xây dựng bản văn hoá, lễ hội. 

+ Tiếp tục tôn tạo, nâng cấp các điểm di tích văn hoá lịch sử, di tích cách 

mạng khu vực thành phố Cao Bằng, Pác Bó, rừng Trần Hưng Đạo, Đông Khê… 

+ Tiếp tục phát triển các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hoá. 

+ Phát triển nghề thủ công truyền thống để du khách có cơ hội tìm hiểu, 

trải nghiệm về những nghề truyền thống dân tộc và mua các hàng mỹ nghệ, lưu 

niệm có chất lượng cao. 

- Cải tạo môi trường tự nhiên khu vực hoạt động du lịch. 

- Giáo dục và nâng cao ý thức cộng đồng dân cư về bảo vệ tài nguyên môi 

trường du lịch nói riêng và nhận thức về du lịch nói chung. 

Bảo vệ tài nguyên, cảnh quan môi trường du lịch là nhiệm vụ chung toàn 

xã hội. Theo đó, vốn đầu tư cho lĩnh vực này được huy động từ nhiều nguồn 

khác nhau. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả lĩnh vực đầu tư này, tỉnh cần huy 

động hỗ trợ từ ngân sách khoảng 1% trong tổng nhu cầu đầu tư phát triển du lịch 

hằng năm. 

3.3.5. Định hướng và giải pháp bảo vệ môi trường du lịch.  

3.3.5.1. Định hướng bảo vệ môi trường 

Môi trường là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới 

chất lượng, tính hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, qua đó ảnh hưởng đến khả 

năng thu hút khách, đến sự tồn tại của hoạt động du lịch và sự phát triển của du 

lịch của một điểm đến.  

Tuy nhiên trên thực tế nguy cơ suy thoái về môi trường, tài nguyên bị 

khai thác cạn kiệt là vấn đề đã và đang diễn ra tại rất nhiều điểm đến. Điều này 

làm giảm sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, hậu quả lớn hơn là giảm khả 

năng phát triển du lịch tại địa phương. Chính vì vậy, việc nghiên cứu định 

hướng bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp bách nhằm xác định các vấn đề cần giải 
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quyết để gìn giữ và tăng thêm sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, đảm bảo 

cho sự phát triển bền vững của ngành.  

Định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên: 

Thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu/điểm du lịch, các cơ sở 

cung cấp dịch vụ du lịch tại Cao Bằng và các bản/làng, các khu chợ, khu dân 

sinh... Thực hiện đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức hoạt động phòng chống ô nhiễm môi trường tại các điểm du lịch, 

cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch tại tỉnh với các hoạt động chính gồm: Thu gom 

và xử lý chất thải từ hoạt động du lịch (rác thải, nước thải); Hạn chế và xử lý 

chất khí từ hoạt động du lịch như vận chuyển khách, vận hành máy móc, thiết 

bị…;  

Sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch nhằm hạn chế chất thải 

từ hoạt động du lịch ra môi trường. 

Hạn chế sự suy thoái và bảo vệ phát triển các hệ sinh thái với các hoạt 

động như: Không đốt phá rừng, khai thác bừa bãi các nguồn nước trong hoạt 

động phát triển du lịch; Tăng cường trồng cây xanh trong các khu vực diễn ra 

hoạt động du lịch; Sử dụng tiết kiệm nguyên liệu trong hoạt động phát triển du 

lịch: Khuyến khích phát triển du lịch sinh thái; Không khai thác kinh doanh các 

loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trong danh mục thực vật, động vật 

rừng quý hiếm ban hành theo Nghị định số 06/2019//NĐ-CP ngày 20/01/2019 

của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Định hướng bảo vệ môi trường xã hội: 

Nâng cao nhận thức về vai trò của môi trường với sự phát triển bền vững, 

đảm bảo việc gìn giữ môi trường, bảo vệ cảnh quan phải được bắt đầu và giám 

sát từ chính bản thân những người làm du lịch.  

Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch theo hướng du lịch có trách nhiệm 

trên các phương tiện khác nhau, với các loại hình khác nhau. Tuy nhiên cách 

quảng cáo tốt nhất vẫn là truyền miệng, nghĩa là tự bản thân người khách quảng 

cáo cho cơ sở du lịch, vì vậy chất lượng môi trường và tài nguyên là một trong 

những biện pháp quảng cáo xúc tiến du lịch có hiệu quả nhất và bền vững nhất. 

Tích cực đào tạo nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường: Đội 

ngũ cán bộ quản lý phải hiểu biết pháp luật, chính sách và những quy định cụ 

thể về bảo vệ môi trường. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật về môi trường phải được đào 

tạo, tập huấn, cập nhật thông tin, có khả năng tiếp nhận công nghệ mới, hiện đại 

trong việc xử lý các sự cố về môi trường. 

Thực hiện tốt công tác đào tạo và giáo dục du lịch: Xây dựng một đội ngũ 

quản lý giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm để đưa ra những định hướng, 
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những quyết định có tính hiệu quả hơn trong công tác phát triển du lịch và góp 

phần vào việc bảo vệ môi trường ngày càng hiệu quả hơn. 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia 

bảo vệ môi trường. Tăng cường giáo dục, ý thức của các du khách đến công tác 

bảo vệ môi trường. Nâng cao trình độ văn hóa du lịch, trình độ giao tiếp ứng xử 

đối với du khách ở mọi nơi, mọi lúc. 

3.3.5.2. Giải pháp bảo vệ môi trường 

* Đối với môi trường đất 

Nghiên cứu bố trí hợp lý quỹ đất cho phát triển du lịch, sử dụng hiệu quả 

tài nguyên đất tại từng điểm du lịch. 

Vấn đề chất thải rắn cần tăng cường thêm đội vệ sinh và phương tiện, thùng 

chứa rác thải và phương tiện thu gom rác thải đến bãi rác để xử lý. Rác tại các 

điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh cũng như rác thải tại các khu dân sinh phải 

được thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý tập trung. Ứng dụng công nghệ trong 

việc thu gom và xử lý thác thải; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng 

đối với việc bảo vệ tài nguyên đất. 

* Đối với môi trường nước 

Các khu vực cho phép hoạt động du lịch cần xây dựng các trạm xử lý nước 

thải riêng hoặc tập trung tùy theo lưu vực thoát nước. Cải tạo xây dựng mới hệ 

thống thoát nước tại các công trình xây dựng dịch vụ, không xả nước thải ra môi 

trường khi chưa xử lý. 

Tuyên truyên, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nguồn 

nước; Ban hành quy định đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh về việc sử dụng 

nước và xử lý nước thải. 

Các khu/điểm du lịch sử dụng bề mặt nước như sông Quây Sơn các thác 

nước trên địa bàn tỉnh cần bố trí thùng chứa rác thải và có nội quy, quy định cụ 

thể về việc xả rác cũng như xử lý những đối tượng xả rác sai quy định. 

* Đối với môi trường không khí, tiếng ồn 

Tại các khu vực tập trung nhiều phương tiện giao thông cần tăng cường 

kiểm soát hạn chế tiếng ồn, khí thải ra môi trường. 

Những điểm du lịch cần có quy định đối với các cơ sở kinh doanh bật loa 

đài quá lớn gây ảnh hưởng tới không gian chung; Quy định bãi đỗ xe tập trung 

cách xa điểm du lịch để giảm tải tiếng ồn và khí thải tác động đến chất lượng vui 

chơi, tham quan của du khách đông thời khó kiểm soát đánh giá được lượng khí 

thải từ hoạt động du lịch; Trong tương lai, khuyến khích việc sử dụng năng 

lượng thay thế để giảm thiểu tiếng ồn và ô nhiễm không khí; Đối với chất thải 

rắn phát sinh tại các cơ sở kinh doanh, lưu trú, các điểm du lịch phải có quy định 

thu gom theo khung giờ hạn chế mức thấp nhất ô nhiễm mùi.  
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* Đối với môi trường xã hội. 

Đào tạo, hướng dẫn người dân về du lịch và kinh doanh, cung cấp dịch vụ 

du lịch; Nâng cao nhận thức về việc giữ gìn, phát huy nghề truyền thống phục 

vụ du lịch đồng thời tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân; Ưu tiên tạo 

điều kiện cho người dân địa phương làm việc tại các cơ sở kinh doanh, điểm du 

lịch; Kêu gọi các quỹ hỗ trợ và vốn nhà nước để hỗ trợ cộng đồng trong hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ du lịch. 

3.4. Một số giải pháp thực hiện. 

3.4.1. Giải pháp về cơ chế chính sách phát triển du lịch. 

Cao Bằng cần xây dựng chính sách nhằm huy động tối đa nguồn lực cho 

phát triển du lịch, đảm bảo du lịch có đủ điều kiện và được hỗ trợ các yếu tố cần 

thiết trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.  

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế để các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch 

được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tốt nhất, điều này đặc biệt cần thiết với 

một địa phương kinh tế còn nhiều khó khăn như Cao Bằng.  

Hàng năm, Cao Bằng cần dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 

nước cho các hoạt động trực tiếp và gián tiếp góp phần vào việc phát triển du 

lịch như: Điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch gồm cả tài nguyên tự nhiên và 

văn hóa; Bảo tồn, tôn tạo di tích, di sản (vật thể và phi vật thể) tại địa phương; 

Lập quy hoạch, đề án phát triển du lịch; Xúc tiến du lịch và xây dựng thương 

hiệu du lịch. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. 

Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong 

và ngoài nước đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao 

tại tỉnh.  

Xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư cho hoạt động phát triển sản 

phẩm du lịch; phát triển cơ sở lưu trú cao cấp và homestay. 

Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với việc ban hành 

chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh hoặc các tổ 

chức, cá nhân sử dụng lao động địa phương phục vụ kinh doanh du lịch. 

Nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách thu hút các tập đoàn lớn, tập 

đoàn nước ngoài đầu tư hình thành các khu thương mại dịch vụ quy mô lớn, hệ 

thống cửa hàng miễn thuế tại khu vực cửa khẩu. 

Làm việc với các bộ, ngành liên quan ban hành chính sách tạo điều kiện 

thuận lợi về việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, hoàn thuế giá trị gia 

tăng nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế. 

Ban hành quy chế quản lý khu/điểm du lịch cũng như quy chế sử dụng, 

quản lý tài nguyên du lịch hiệu quả theo hướng bảo tồn, phát huy tối đa giá trị 

tại nguyên. 
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3.4.2. Giải pháp thu hút đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng để phục vụ 

phát triển du lịch. 

Để ngành du lịch thực sự phát triển đúng với mục tiêu đề ra cần thực hiện 

nhiều giải pháp đồng bộ trong đó có giải pháp về đầu tư và phát triển kết cấu hạ 

tầng, cụ thể như sau: 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nhằm thu hút tối đa nguồn lực 

từ trong nước, ngoài nước đầu tư vào các dự án phát triển du lịch tại Cao Bằng. Cơ 

chế, chính sách cần có những ưu đãi vượt trội, có sức cạnh tranh cao để tạo sức hấp 

dẫn đối với các nhà đầu tư, điều này đặc biệt cần thiết với một tỉnh miền núi điều 

kiện còn nhiều khó khăn như Cao Bằng.  

Hoàn thiện cơ chế chính sách giám sát đầu tư tránh việc đầu tư không hiệu 

quả, dàn trải không chỉ gây thất thoát lãng phí mà còn làm chậm quá trình phát 

triển du lịch. Đảm bảo chặt chẽ quy trình thủ  tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt 

hoạt động của các dự án theo đúng quy định pháp luật. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với nâng cao trách 

nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu trong chấp hành chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan tới đầu tư.  

Chú trọng nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ quản lý 

nhà nước tại địa phương phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ về quản lý đầu tư, xây 

dựng hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu để kết nối với hệ thống thông 

tin quốc gia, tạo thuận tiện cho các nhà đầu tư nắm bắt thông tin về các dự án cũng 

như quy trình triển khai dự án tại địa phương. 

Chủ động xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng điểm, trọng tâm; tiếp tục duy trì 

các thị trường và đối tác truyền thống tại tỉnh, trong vùng, đồng thời mở rộng thị 

trường, đối tác mới trong nước, quốc tế; đa dạng các hoạt động và phương thức xúc 

tiến đầu tư; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ với những dự án hợp tác cụ thể đã 

triển khai thành công.  

Đầu tư thỏa đáng cho hoạt động xúc tiến. Ưu tiên thực hiện các hoạt động 

xúc tiến đầu tư quốc gia, liên vùng, liên ngành. Công khai, minh bạch hệ thống 

thông tin kinh tế - xã hội, pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, thị trường... 

Tăng cường cơ chế đối thoại, đổi mới, mở rộng phương thức tiếp cận, nhận 

kiến nghị, phản ánh của nhà đầu tư; xử lý dứt điểm, kịp thời các khó khăn, vướng 

mắc liên quan đến các dự án đang thực hiện... 

Quy hoạch phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch giữa các 

huyện trong tỉnh và hệ thống giao thông kết nối với các địa phương khác trong vùng. 

Thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn nhà nước, vốn FDI, vốn ODA đầu tư 

vào du lịch vùng Đông Bắc và Trung du miền núi phía Bắc.  

Tăng cường sự giúp đỡ và phối hợp với các Sở, Ngành của tỉnh để thực 

hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án của ngành khác có 
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liên quan với phát triển du lịch để giảm bớt những khó khăn về vốn của địa 

phương. Các chương trình, dự án cụ thể như chương trình nông thôn mới, trồng 

rừng, khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống, bảo tồn văn hóa dân 

tộc... 

Thực hiện xã hội hóa trong công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ 

thuật du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh 

doanh cơ sở lưu trú đạt từ 3 sao trở lên. 

Thành phố Cao Bằng và 9 huyện trên địa bàn cần có kế hoạch cụ thể trong 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn: quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội trong đó có quy hoạch du lịch của địa phương cụ thế hóa thành 

dự án phát triển du lịch, kế hoạch đầu tư, kế hoạch huy động vốn... Ưu tiên làm 

rõ các dự án, khu/điểm lần lượt theo thứ tự cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện.  

Định hướng đầu tư các khu nghỉ dưỡng cao cấp, chú trọng phát triển cơ sở 

lưu trú hiện đại. Coi trọng đầu tư xây dựng các tuyến điểm du lịch quan trọng cụ 

thể như: khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Pó, thác Bản Giốc, động Ngườm 

Ngao, động Ngườm Pục, vườn quốc gia Phja Oắc – Phja Đén... 

Đầu tư vào hệ thống hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục: Đầu tư nâng cấp các 

cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, nâng cấp những cơ sở y tế đã xuống 

cấp, tăng cường công tác đào tạo đối với đội ngũ y bác sĩ nhằm đảo bảo đủ khả 

năng, năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân và khách du lịch. Đầu tư nâng 

cấp cơ sở giáo dục đủ điều kiện đào tạo ra đội ngũ lao động nghề nói riêng và 

ngành du lịch nói chung đáp ứng yêu cầu phát triển... Nâng cao chất lượng hệ 

thống bưu chính viễn thông, năng lượng, cấp thoát nước, môi trường và các lĩnh 

vực liên quan đảm bảo đồng bộ để phục vụ yêu cầu phát triển du lịch. 

Đầu tư vào hệ thống các bảo tàng, nhà hát, nhà văn hóa... không chỉ nâng 

cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm 

du lịch. 

Có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đầu tư phát triển du lịch: Các khu du 

lịch thường có đặc thù là thu hồi vốn chậm, đối với các khu du lịch ở huyện, xã 

xa trung tâm chưa có hệ thống giao thông thuận lợi, chưa được biết đến càng 

khó khăn hơn trong việc thu hồi vốn, thậm chí khả năng rủi ro cao trong khi đó 

nhà đầu tư phải đầu tư số vốn lớn vì vậy tỉnh cần có chính sách hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng, miễn hoặc giảm thuê đất, thuế đất... nhằm tạo điều kiện tốt nhất thu 

hút đầu tư cho phát triển du lịch.  

Có cơ chế cho việc chuyển đổi đất phục vụ phát triển du lịch: tỉnh cần 

nghiên cứu để phân loại, quy hoạch đất phục vụ cho hoạt động du lịch theo 

hướng phục vụ trực tiếp như đất sản xuất, kinh doanh, đất phục vụ gián tiếp như 

mặt nước, rừng, núi, danh thắng, di tích... để xây dựng cơ chế chuyển đổi cho 

phù hợp, đồng thời có chính sách giao đất, cho thuê đất linh hoạt, đảm bảo song 

song việc gìn giữ, bảo tồn tài nguyên tự nhiên, văn hóa và phát triển du lịch.  
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3.4.3. Giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch 

a) Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch chính của tỉnh Cao Bằng  

- Mục tiêu của giải pháp: Tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đủ sức 

cạnh tranh với các sản phẩm du lịch ở các địa phương lân cận trong hoặc trong 

cả nước. 

- Nội dung của giải pháp: Hiện nay, với các lợi thế về tài nguyên, Cao 

Bằng được định hướng phát triển 2 nhóm sản phẩm chính là văn hóa, sinh thái. 

Trong đó có thể tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt như du lịch tham 

quan danh thắng và di tích lịch sử với các điểm đến như thác Bản Giốc, sông 

Quây Sơn, cụm Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 

1950 với 19 điểm di tích của huyện Thạch An, khu du di tích quốc gia đặc biệt 

Pác Pó, công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng… Các giải pháp cụ thể 

như sau: 

+ Tập trung triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng thác Bản Giốc 

theo Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thác Bản Giốc và quy 

hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc, sớm đề xuất Bộ Văn hóa, 

Thể thao và du lịch ban hành quyết định công nhận thác khu du lịch thác Bản 

Giốc là khu Du lịch quốc gia, kết nối khu du lịch thác Bản Giốc với sông Quây 

Sơn, động Ngườm Ngao tạo thành quần thể du lịch danh lam thắng cảnh, sinh 

thái, mạo hiểm, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia vừa phát 

triển kinh tế địa phương. 

+ Tập trung xây dựng hình ảnh du lịch thác Bản Giốc trở thành hình ảnh 

nhận dạng thương hiệu du lịch Cao Bằng, nhấn mạnh yếu tố đặc thù là phong 

cảnh, non nước hữu tình và con người hiếu khách của Cao Bằng; Tổ chức cuộc 

thi sáng tác biểu tượng và khẩu hiệu (logo & slogan) mới cho du lịch Cao Bằng 

dựa vào hình ảnh của thác Bản Giốc cùng các đặc điểm văn hóa, danh thắng 

xung quanh khu du lịch thác Bản Giốc, làm công cụ và hình ảnh biểu trưng cho 

du lịch Cao Bằng trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá sau này. 

+ Tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù gắn với công viên 

địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng: Khu vực công viên địa chất toàn cầu 

tương đối rộng với diện tích hơn 3000 km2, bao gồm 6 huyện Hà Quảng, Trà 

Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và một phần diện tích các 

huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An. Do đó, khu vực công viên hiện nay 

tập trung rất nhiều tài nguyên du lịch, không chi tài nguyên du lịch tự nhiên mà 

còn rất nhiều tài nguyên du lịch văn hóa. Tuy nhiên, để phát triển du lịch đặc thù 

trong khu vực công viên, cần tập trung phân loại tài nguyên du lịch, lấy các tài 

nguyên du lịch gắn với các yếu tố địa chất như cảnh quan tự nhiên (sông, núi, 

hồ), các giá trị sinh thái tự nhiên làm điểm nhấn, điểm khác biệt để phát triển sản 

phẩm du lịch đặc thù của công viên. Một số sản phẩm du lịch đặc thù, khách biệt 

có thể đầu tư, phát triển như:  
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(1) Quy hoạch, xây dựng hoặc bảo tồn các công viên sinh thái chủ đề 

trong khu vực công viên địa chất với các danh lam, thắng cảnh như núi Mắt 

Thần, thác Nặm Trá, kết hợp việc tham quan với, giải trí với các hoạt động giáo 

dục, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu lịch sử trên 500 triệu năm qua các dấu tích 

hóa thạch còn lại… đặc biệt là các cảnh quan đá vôi, là những minh chứng rõ 

nét nhất cho sự tiến hóa và thay đổi của Trái Đất.  

(2) Xây dựng các sản phẩm du lịch hang động, mạo hiểm khám phá các 

hang động kỳ ảo trong khu vực công viên địa chất. Công viên địa chất non nước 

Cao Bằng là xứ sở của hang động với 200 hang động, trong đó 50 hang động có 

thể khai thác du lịch như các động Ngườm Pục; Ngườm Lồm; Ngườm Ngao... 

(3) Xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng gắn với 

cụm Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 với 19 

điểm di tích của huyện Thạch An, khu du di tích quốc gia đặc biệt Pác Pó, rừng 

Trần Hưng Đạo, cụm di tích Bảo vật quốc gia bia Ma Nhai Ngự Chế (xã Bình 

Long) - đền Vua Lê - thành nhà Mạc ở xã Hoàng Tung, huyện Hoà An.  

(4) Nghiên cứu tạo ra các sự kiện vào các thời điểm đẹp nhất để đi du lịch 

Cao Bằng trong năm để kích cầu, thu hút sự tham gia của khách du lịch gắn với 

các tài nguyên du lịch của khu vực Công viên địa chất như tổ chức các lễ hội ấm 

thực gắn với các đặc sản độc đáo của địa phương, lễ hội đua bò ở Hà Quảng 

hoặc các lễ hội, sự kiện khác gắn với các yếu tố kỳ thú của tự nhiên hay văn hóa 

của đồng bào các dân tộc trong tỉnh (tương tự như lễ hội hoa Tam Giác Mạch ở 

Hà Giang).  

(5) Đầu tư cho các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi. Với địa hình cao so 

với mặt nước biển, khí hậu mát mẻ vào mùa hè, cảnh quan tươi đẹp quanh năm, 

Cao Bằng có nhiều địa điểm có thể đầu tư các khu nghỉ dưỡng núi như tại Phja 

Đén, Phja Oắc huyện Nguyên Bình. Uỷ ban Nhân dân tỉnh cần có quy hoạch và 

có chính sách thu hút đầu tư cho các nhà đầu tư vào phân khúc sản phẩm này. 

b) Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch 

- Mục tiêu của giải pháp: Tạo ra nhiều sự lựa chọn, nhiều trải nghiệm 

khác nhau cho khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách 

du lịch đến Cao Bằng. 

- Nội dung giải pháp: Ngoài 02 nhóm sản phẩm chính là du lịch văn hóa 

và du lịch sinh thái, để đa dạng hoá sản phẩm du lịch của Cao Bằng, trong thời 

gian tới, ngành du lịch Cao Bằng cần tập trung đầu tư, đang dạng hoá một số sản 

phẩm du lịch như sau: 

+ Đầu tư vào các khu vui chơi giải trí núi có quy mô lớn nhưng không 

làm phá vỡ cảnh quan và đảm bảo bền vững về môi trường. Các khu vui chơi 

giải trí này thường đi kèm theo các dự án đầu tư cơ sở lưu trú hoặc khu nghỉ 

dưỡng núi để khách du lịch có thể kết hợp nghỉ dưỡng với các hoạt động trải 

nghiệm, vui chơi, giải trí kèm theo. Mô hình của một số điểm đến du lịch núi đã 
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phát triển ở Việt Nam mà Cao Bằng có thể tham khảo như Bà Nà Hill ở Đà 

Nẵng, Sapa ở Lào Cai hay Tam Đảo ở Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, các khu vực này 

cần có quy hoạch cụ thể và rút kinh nghiệm từ các hoạt động quản lý của các 

điểm du lịch đã phát triển nêu trên, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của 

điểm đến. Cùng với thác Bản Giốc, các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao cùng các 

tổ hợp vui chơi giải trí này sẽ là những yếu tố chính làm lên thương hiệu du lịch 

Cao Bằng. 

+ Xây dựng nhiều điểm đến độc đáo, các điểm đến “Phải xem” (must see) 

như khu vực núi Mắt Thần, thác Bản Giốc, các điểm check in cho giới trẻ để tạo 

ra một phong trào đi du lịch Cao Bằng của các nhóm, cộng đồng du lịch và tạo 

ra các hiệu ứng truyền thông trên báo chí cũng như trên các mạng xã hội; kết 

hợp với điện ảnh để phát triển và quảng bá các điểm đến phù hợp với xu thế mới 

của du lịch, hợp với tâm lý, thị hiếu của các phân khúc khác khác nhau, đặc biệt 

là khách du lịch là giới trẻ, ưa khám phá và có thói quen sử dụng công nghệ 

trong du lịch. Một số trường hợp điển hình thời gian qua như các điểm đến phim 

King Kông của đạo diễn Mỹ Jordan Vogt-Robers quay tại Ninh Bình, Hạ Long 

và Quảng Bình, phim “Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor 

Vũ với bối cảnh quay phim ở khu vực bãi Xép bên biển Phú Yên hoặc mới nhất 

là nhiều địa điểm ở Huế trong phim Mắt biếc cũng của đạo diễn Victor Vũ. 

+ Phát triển các điểm đến du lịch cộng đồng trong toàn tỉnh theo các tiêu 

chuẩn và hướng dẫn về phát triển du lịch cộng đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. Các bản du lịch cộng đồng được hỗ trợ cần có sự lựa chọn dựa trên các 

tiêu chí cụ thể, ưu tiên lựa chọn các bản cộng đồng còn lưu giữ được các yếu tố, 

các giá trị văn hóa độc đáo, riêng biệt, các cộng đồng gắn với các yếu tố cảnh 

quan thiên nhiên đặc sắc hoặc những đặc sản, nghề truyền thống nổi bật của tỉnh. 

+ Tập trung phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, đặc biệt là nông 

nghiệp công nghệ cao cũng như các hoạt động chế biến nông sản khác tạo ra các 

điểm tham quan, mua sắm hấp dẫn cho khách du lịch như Hợp tác Vân An xã 

canh tác chanh leo tại thôn Bản Và xã Lê Lai huyện Thạch An hoặc các phát 

triển và quảng bá thương hiệu thạch Cao Bằng ở Thạch An… 

+ Xây dựng và hình thành các điểm vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm về 

đêm ở các khu vực thành phố Cao Bằng, khu vực trung tâm các huyện gần các 

trọng điểm du lịch của tỉnh để tăng cường trải nghiệm, chi tiêu và lưu trú của 

khách du lịch, đẩy mạnh hoạt động thương mại gắn với du lịch, thực hiện chủ 

trương phát triển kinh tế đêm của Chính phủ. 

3.4.4. Giải pháp phát triển thị trường, xúc tiến, quảng bá 

3.4.4.1. Giải pháp phát triển thị trường 

* Đối với thị trường nội địa:  

Với khách du lịch nội tỉnh, nội vùng và miền Bắc: Xác định đây là các thị 

trường gần, thường xuyên, có khả năng quay trở lại cao, do đó cần thường 
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xuyên cập nhật và phát triển các điểm đến mới, các sản phẩm, dịch vụ và trải 

nghiệm mới cho khách du lịch (các điểm check in), tập trung vào các sản phẩm 

vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng chất lượng cao để thu hút khách du lịch cuối tuần 

nội tỉnh, các tỉnh lân cận và từ các thị trường lớn khu vực phía bắc như Hà Nội, 

Hải Phòng… 

Đối với khách khu vực miền Trung, miền Nam: Đây là các thị trường 

khách du lịch tiềm năng, các sản phẩm du lịch của Cao Bằng có sức hấp dẫn đối 

với các thị trường này do có sự khác biệt về yếu tố địa hình, khí hậu và bản sắc 

văn hóa các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, du lịch Cao Bằng cũng có thể bị cạnh 

tranh bởi các điểm đến của các địa phương khác như Hà Giang, Lạng Sơn, 

Tuyên Quang và một số điểm đến khu vực Tây Bắc. Do đó, đối với thị trường 

khách khu vực miền trung, miền nam cần tăng cường phá triển và giới thiệu các 

sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt của tỉnh mà các địa phương khác không có 

như thac Bản Giốc, các khu di tích cách mạng hang Pác Pó, các địa điểm gắn 

với chiến dịch biên giới năm 1950, các điểm đến gắn với cảnh quan non nước 

công viên địa chất toàn cầu. 

Đối với thị trường khách chuyên biệt như khách du lịch thể thao, thể thao 

mạo hiểm, khách phượt... để thu hút các thị trường khách du lịch này, du lịch 

Cao Bằng cần tạo ra các sự kiện, các trải nghiệm đặc biệt, độc đáo cho khách du 

lịch thay vì các hoạt động tham quan và thuyết minh thông thường.  

* Đối với thị trường quốc tế:  

Đối với thị trường khách du lịch Trung Quốc: Để phát triển thị trường 

này, du lịch Cao Bằng cần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du 

lịch, tập trung đầu tư khai thác các điểm đến với các danh lam thắng kèm theo 

các sản phẩm mua sắm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, các đặc sản 

của địa phương nhằm thỏa mãn tâm lý thích trải nghiệm các điểm đến hùng vĩ, 

hoành tráng, thích mua sắm sản vật của khách du lịch Trung Quốc; xây dựng và 

quản lý các khu vực tự do du lịch giữa hai nước; tập trung khai thác phân khúc 

khách cao cấp từ các tỉnh, thành phố lớn khác ngoài Quảng Đông để đa dạng 

hóa các phân khúc thuộc thị trường này; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá 

tại thị trường Trung Quốc với nhiều hình thức khác nhau. 

Đối với các thị trường khách quốc tế khác, trước mắt quan tâm phát triển 

các thị trường khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Asean, khách châu Âu và Úc. Các 

giải pháp thúc đẩy các thị trường này là phát triển và nâng cao chất lượng các 

sản phẩm du lịch văn hóa (di sản, cộng đồng) gắn với công viên non nước địa 

chất toàn cầu, du lịch sinh thái, du lịch thể thao và thể thao mạo hiểm. Việc nâng 

cao chất lượng các sản phẩm du lịch này hướng vào việc cải thiện chất lượng 

dịch vụ, chất lượng phục vụ và tăng sự tham gia và tăng sự trải nghiệm sản 

phẩm cho du khách. Cụ thể là chất lượng của cơ sở lưu trú, chất lượng của 

hướng dẫn viên và nhân viên phục vụ, sự đầy đủ của trang thiết bị phục vụ 
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khách (cơ sở hạ tầng, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng…) cũng như sự tinh tế 

trong các dịch vụ khác như đón tiếp, chế biến món ăn… 

+ Các hoạt động kích cầu, thúc đẩy thị trường: Đối với cả thị trường 

khách nội địa và khách quốc tế, việc định hướng nhu cầu là cần thiết trong bối 

cảnh xu hướng du lịch trong nước và thế giới có nhiều thay đổi. Hoạt động kích 

cầu du lịch có thể được thực hiện chung với toàn bộ các thị trường hoặc thực 

hiện riêng cho các thị trường mục tiêu bao gồm các công cụ như giảm giá, 

khuyến mại hay định hướng quảng bá sản phẩm du lịch riêng cho từng thị 

trường cụ thể. Đối với các thị trường nội địa gần khu vực phía bắc, các hoạt 

động kích cầu có thể bao gồm việc giảm giá cơ sở lưu trú du lịch, giảm giá vé 

thắng cảnh, đối với các thị trường xa ở miền Trung hoặc miền Nam có thể kết 

hợp với các khuyến mại về vận chuyển. Đối với các thị trường khách du lịch 

quốc tế, việc kích cầu, thúc đẩy thị trường thường thực hiện bằng việc cho ra đời 

các sản phẩm và dịch vụ mới cũng như các hoạt động truyền thông hướng trực 

tiếp đến các thị trường. 

3.4.4.2. Giải pháp xúc tiến, quảng bá, xây dựng hình ảnh và thương 

hiệu du lịch Cao Bằng 

* Xây dựng chiến lược marketing du lịch và các chính sách hỗ trợ xúc 

tiến du lịch  

- Mục tiêu của giải pháp: Tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở để tổ chức các 

hoạt động marketing, xúc tiến, quảng bá du lịch Cao Bằng một cách chuyên 

nghiệp, hiệu quả. 

- Nội dung giải pháp:  

+ Căn cứ Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng được phê duyệt, cơ quan 

quản lý du lịch tỉnh và các điểm đến xây dựng chiến lược marketing du lịch Cao 

Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê 

duyệt. Chiến lược marketing cần xác định chi tiết các hoạt động marketing, xúc 

tiến quảng bá gắn với các thị trường, sản phẩm và thời gian triển khai cụ thể.  

+ Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tham gia các hoạt 

động xúc tiến du lịch giống như hỗ trợ các danh nghiệp thương mại khác trong 

các hoạt động xúc tiến thương mại (hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, sự kiện 

xúc tiến thương mại). 

+ Nghiên cứu và thực hiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế của Cao Bằng, 

đặc biệt là cửa khẩu, lối mở cho thương mại và du lịch khu vực gần thác Bản 

Giốc, huyện Trùng Khánh, nơi tiếp giáp với hai huyện là Tịnh Tây và huyện Đại 

Tân (khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc), là thị trường khách du 

lịch quốc tế lớn.  
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- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì việc xây 

dựng và trình thông qua chiến lược và các chính sách hỗ trợ, phối hợp với các 

doanh nghiệp, các sở ngành có liên quan triển khai thực hiện. 

* Đầu tư cho hoạt động marketing điện tử 

- Mục tiêu của giải pháp: Tận dụng tối đa các lợi thế của công nghệ thông 

tin và thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 trong xúc tiến, quảng 

bá du lịch của tỉnh. 

- Nội dung giải pháp:  

+ Đầu tư cho việc chuyển đổi số trong việc thống kê, lưu trữ và quản lý cơ 

sở dữ liệu phục vụ xúc tiến du lịch của tỉnh (ảnh, video clip, các tài liệu giới 

thiệu điểm đến, các ấn phẩm điện tử, cơ sở dữ liệu về thị trường khách du lịch 

trong nước và quốc tế…), kết nối cơ sở dữ liệu du lịch với các điểm đến du lịch 

cụ thể trong địa bàn của tỉnh. 

+ Xây dựng cổng thông tin điện tử xúc tiến du lịch của Cao Bằng một cách 

chuyên nghiệp, hiện đại với các ngôn ngữ tiếng Việt và các ngôn ngữ hướng tới 

các thị trường mục tiêu nước ngoài (trước mắt là tiếng Anh và tiếng Trung). Cổng 

thông tin sẽ cung cấp và cập nhật thường xuyên toàn bộ các hình ảnh, sản phẩm, 

điểm đến, các trải nghiệm du lịch hấp dẫn của Cao Bằng để khách tra cứu thông 

tin và tạo cảm hứng trước chuyến đi. Các thông tin trên website cổng thông tin 

xúc tiến du lịch có thể là kho dữ liệu để xây dựng ứng dụng xúc tiến du lịch cho 

các thiết bị di động (mobil app) về du lịch của địa phương. 

+ Thiết lập các tài khoản mạng xã hội và tăng cường quảng bá trên các 

mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới như Facebook, Youtube, 

Instagram, Zalo… thu hút lượng người theo dõi thường xuyên về du lịch Cao 

Bằng trên các mạng xã hội; thường xuyên tổ chức các chiến dịch quảng bá, các 

mini game, các cuộc thi ảnh, clip về các điểm đến của Cao Bằng cho khách du 

lịch tham gia và tạo cảm hứng cho các chuyến đi trong tương lai. 

+ Quảng bá trên các nền tảng số của các phương tiện thông tin truyền thông 

khác như như truyền hình, phát thanh, các báo điện tử trong và ngoài nước; kết 

hợp và tranh thủ sự hợp tác của các hãng công nghệ trong và ngoài nước (Agoda, 

các đại lý du lịch bán trực tuyến lớn) để quảng bá cho du lịch của tỉnh. 

*Tăng cường các hoạt động marketing truyền thống 

- Mục tiêu của giải pháp: Tiếp tục khai thác các lợi thế của của hoạt động 

marketing truyền thống để quảng bá cho du lịch Cao Bằng. 

-  Nội dung giải pháp:  

+ Thường xuyên tham gia các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế để 

tiếp cận thị trường và tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ các doanh 

nghiệp du lịch, dịch vụ của địa phương kết nối với các doanh nghiệp ở các thị 

trường nguồn gửi khách lớn. Đối với các hội chợ trong nước, đầu tư, tham gia 
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các hội chợ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như Hội 

chợ VITM Hà Nội, Hội chợ ITE- HCMC tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối với 

các hội chợ du lịch quốc tế, nghiên cứu tham gia các hội chợ, sự kiện quảng bá 

du lịch tại Trung Quốc, nhất là các hội chợ khu vực vùng biên và các hội chợ du 

lịch tỉnh Quảng Tây; hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch hai bên kết nối nhằm đẩy 

mạnh thu hút khách Trung Quốc đến Cao Bằng; định hướng tham gia quảng bá 

tại các  thị trường quốc tế khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Asean và Tây Âu.  

+ Tổ chức các đoàn khảo sát cho báo chí và doanh nghiệp lữ hành đến 

khảo sát, phối hợp với các doanh nghiệp địa phương xây dựng và quảng bá sản 

phẩm du lịch của Cao Bằng đến các thị trường trong nước và quốc tế. 

+ Tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Cao Bằng tại các thị trường 

nguồn trong nước (các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long…) và thị trường Trung Quốc, tiến tới 

tổ chức tại các quốc tế khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Asean và Tây Âu.  

+ Kết hợp quảng bá du lịch tại các sự kiện văn hóa và thương mại khác 

của Cao Bằng ở trong nước và quốc tế. 

* Triển khai các chiến dịch, các sự kiện, các chương trình xúc tiến du 

lịch đặc biệt của tỉnh 

- Mục tiêu của giải pháp : Thu hút sự quan tâm của truyền thông, cộng 

đồng mạng du lịch, tạo ra các hiệu ứng tích cực về du lịch Cao Bằng, kích thích 

quyết định đi du lịch hoặc tham gia sự kiện. 

- Nội dung giải pháp:  

+ Phối hợp với các đơn vị truyền thông, các công ty tổ chức sự kiện lớn tổ 

chức các lễ hội hoặc sự kiện quy mô lớn, thu hút nhiều người tham gia như tổ 

chức các giải chạy Marathon trên các cung đường, các điểm du lịch, các sự kiện 

thể thao khác như các giải đua xe địa hình, các lễ hội ẩm thực quốc tế, lễ hội ánh 

sáng quốc tế (thác Bản Giốc). 

+ Tổ chức các sự kiện với sự tham gia của những người nổi tiếng, những 

người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và cộng đồng du lịch, đặc biệt là giới trẻ 

đến các điểm đến check in, xây dựng các nội dung truyền thông trên các mạng 

xã hội để quảng bá cho du lịch Cao Bằng. 

* Liên kết trong xúc tiến, quảng bá du lịch 

- Mục tiêu của giải pháp: Tạo sức mạnh tổng hợp và nguồn lực cho hoạt 

động xúc tiến, quảng bá du lịch  

- Nội dung giải pháp: 

+ Liên kết với các doanh nghiệp du lịch trong việc tổ chức và tham gia 

các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hình thức đối tác công tư như tham 

qua các hội chợ du lịch, tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến, đón các 
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đoàn báo chí và doanh nghiệp đến khảo sát, trong việc tổ chức các sự kiện du 

lịch lớn của tỉnh.  

+ Liên kết với các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc trong các hoạt động 

quảng bá du lịch, như xây dựng ngôi nhà chung du lịch các tỉnh Đông Bắc tại 

Hội chợ Du lịch VITM tại Hà Nội. 

+ Liên kết với các đơn vị truyền thông, các công ty công nghệ trong việc 

đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giới thiệu điểm đến du lịch Cao Bằng trên các 

phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. 

3.4.5. Giải pháp quản lý hoạt động du lịch 

Để tổ chức quản lý hoạt động du lịch hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển 

du lịch mạnh mẽ, góp phần tái cơ cấu kinh tế của tỉnh Cao Bằng theo hướng 

hiện đại, tỉnh Cao Bằng cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao 

Bằng trong việc tham mưu cho tỉnh Cao Bằng các cơ chế, chính sách quản lý và 

đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, bảo đảm chuyên nghiệp, 

hiệu quả, tạo dựng được thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao của điểm đến 

du lịch Cao Bằng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Do đó, tỉnh 

cần tăng cường bổ sung cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về quản lý du lịch 

cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, Phòng Văn hóa – Thông tin cấp 

huyện, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách ở các đơn vị trong tỉnh 

và các huyện trong tỉnh tham gia các khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý và 

chuyên môn về du lịch. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần phát huy vai trò chủ động và tích 

cực trong các hoạt động tham mưu quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn 

tỉnh. Để thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Cao Bằng phải chủ động và tích cực hơn trong các hoạt động sau: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao 

Bằng và hướng dẫn các huyện có tiềm năng du lịch xây dựng Đề án phát triển 

du lịch cấp huyện nhằm khai thác và phát huy tối ưu tiềm năng du lịch của địa 

phương cho phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương.  

- Tăng cường vai trò tham mưu quản lý, triển khai các quy định của nhà 

nước về du lịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

du lịch trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà nước ban hành. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư du lịch vào Cao 

Bằng; đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiển quảng bá, đặc biệt 

là hoạt động cung cấp thông tin và giới thiệu quảng bá về du lịch Cao Bằng trên 

các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thống, trên 

website riêng của tỉnh và kết nối với các trang web của Tổng cục Du lịch và các 

tỉnh trong vùng để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Cao Bằng. 
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- Khi hoạt động du lịch phát triển cần được trao đổi thông tin chính thống 

thông qua trung tâm xúc tiến và quảng bá du lịch tỉnh, kết nối thường xuyên với 

cơ sở để cung cấp thông tin và hỗ trợ khách du lịch. 

- Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý, 

đảm bảo triển khai Đề án thông qua việc theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các 

sáng kiến và hỗ trợ triển khai các sáng kiến có ưu tiên cao về phát triển du lịch. 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cao Bằng phát huy vai trò và trách 

nhiệm trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đảm bảo tổ chức 

triển khai và quản lý các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp với chủ 

trương, quan điểm mục tiêu và định hướng của Đề án. 

- Dựa trên tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Cao Bằng phối hợp với các sở ngành liên quan đề xuất mô hình quản lý các 

khu du lịch, điểm du lịch phù hợp. 

3.4.6. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch 

- Thực hiện các chính sách của nhà nước về đào tào, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực du lịch, các doanh nghiệp và người lao động cùng phối hợp thực hiện 

để đẩy nhanh công tác đào tạo và bồi dưỡng lực lượng lao động trong du lịch, 

từng bước xã hội hóa đào tạo du lịch. 

- Có chính sách đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ hiện có, kết hợp với đào tạo mới cả ở trong và ngoài nước để đáp ứng yêu 

cầu trước mắt và chuẩn bị cho lâu dài. Ưu tiên gửi những cán bộ có nhiều kinh 

nghiệm, có năng lực trong lĩnh vực quản lý kinh doanh du lịch đi đào tạo, học 

tập kinh nghiệm tại các tinh/thành phố phát triển mạnh về du lịch để tiếp thu 

những kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý các hoạt động du lịch, áp dụng vào 

thực tiễn ở doanh nghiệp mình, địa phương mình.  

- Cần đổi mới trong khâu thi tuyển công chức, viên chức tại các cơ quan 

quản lý, các đơn vị sự nghiệp với những yêu cầu, nội dung thi tuyển tập trung 

sâu hơn vào lĩnh vực nghề nghiệp. Xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút 

người có năng lực thi truyền vào ngành du lịch. Chú trọng từng bước trẻ hóa đội 

ngũ cán bộ, kết hợp ưu tiên sử dụng cán bộ có kiến thức, trình độ tay nghề và 

kinh nghiệm cao, đảm bảo tính kế thừa trong phát triển đội ngũ lao động trong 

các cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Có chính sách ưu đãi, chú trọng đào tạo, sử dụng và đãi ngộ trí thức, 

trọng dụng và tôn vinh nhân tài, chuyên gia và nghệ nhân trong hoạt động du 

lịch và các lĩnh vực liên quan. 

- Xây dựng nguồn kinh phí hàng năm cho công tác dạy và đào tạo nghề, 

giúp người dân địa phương có kỹ năng cơ bản phục vụ kinh doanh du lịch. Xây 

dựng chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với những hộ dân, cá nhân muốn tham gia vào 

hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ du lịch và đặc biệt cần có cơ chế riêng 
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cho việc khuyến khích người dân giữ nghề truyền thống, cũng như phát triển sản 

phẩm quà tặng lưu niệm, sản vật địa phương để phục vụ phát triển du lịch. 

Để đạt được mục tiêu về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu phát triển trong những năm tới, ngành du lịch Cao Bằng cần thực 

hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng cần phối hợp với các cơ 

quan chức năng liên quan xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển nguồn lực 

phù hợp với nhu cầu phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh, cần coi trọng vấn 

đề nguồn lực con người (cả số lượng và chất lượng) là yếu tố quyết định trong 

việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển ngành du lịch, đảm bảo cho sự 

phát triển du lịch bền vững. 

+ Thường xuyên tổ chức hoặc tạo điều kiện cho cán bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch cũng như cán bộ làm việc tại phòng Văn hóa thông tin huyện, xã 

tham gia các lớp tập huấn về du lịch. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng quản lý và 

các lĩnh vực chuyên môn về du lịch như quảng bá, xúc tiến, quản lý điểm đến, 

phát triển sản phẩm… cho từng đối tượng phù hợp. 

+ Hàng năm tổ chức định kỳ các khóa bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học, 

công nghệ thông tin cho cán bộ du lịch bởi du lịch là ngành đòi hỏi luôn phải 

cập nhật và nắm bắt những xu hướng mới, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng 4.0, 

du lịch sẽ khó phát triển kịp với xu thế khi mà cán bộ ngành yếu và thiếu kỹ 

năng tin học, ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. 

+ Tiến hành đánh giá thực trạng đội ngũ lao động ngành du lịch cả về số 

lượng và chất lượng và căn cứ yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn, từng lĩnh 

vực (lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp; Hướng dẫn viên (tiếng Anh, tiếng Trung, Hàn, 

Nhật…), thuyết minh viên tại điểm, các nhà kinh doanh du lịch – hometay…)  

để xây dựng kế hoạch đào tạo mới và đào tạo lại cho phù hợp và có hiệu quả. 

- Việc đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch có 

chất lượng cho ngành du lịch Cao Bằng cần tập trung theo các hướng sau: 

+ Đào tạo tại chỗ: Việc đào tạo này được thực hiện ngay tại các cơ sở, các 

doanh nghiệp du lịch, tại các cơ sở đào tạo du lịch trong tỉnh, theo hướng này, 

kinh phí đào tạo không lớn, nhiều đối tượng cùng được tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn – ngoại ngữ, vừa tham gia đào tạo vừa thực 

hành ngay tại cơ sở… nên chất lượng đào tạo rất đảm bảo. 

+ Đào tạo tại các địa phương khác: Cụ thể là những tỉnh/thành có cơ sở 

đào tạo về du lịch, ngoại ngữ có quy mô lớn và tính chuyên nghiệp cao. Sự phát 

triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn lao động nghề du lịch nói riêng của Cao 

Bằng không thể tách rời khỏi các trung tâm đào tạo này. Có hai xu hướng gửi 

cán bộ đi đào tạo ở các cơ sở này: Thứ nhất, là các sinh viên dự các kỳ thi tuyển 

thẳng vào các trường; Thứ hai, là các cán bộ đang làm việc được cử đi học đào 

tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 
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+ Đào tạo ở nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác quốc tế: Hàng 

năm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Du lịch có những xuất học bổng dành 

cho một số đối tượng (có chỉ tiêu và tiêu chuẩn nhất định) được tham gia các 

khóa đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn ở nước ngoài. Cao Bằng cũng được 

hưởng các chế độ đó; ngoài ra, trong các chương trình hợp tác quốc tế của Tổng 

cục Du lịch, cũng như của địa phương thường gắn với công tác đào tạo và bồi 

dưỡng cán bộ; các khóa đào tạo này thường ngắn hạn và thường mang lại hiệu 

quả đào tạo tương đối tốt về nghiệp vụ cũng như ngoại ngữ cho lao động trong 

ngành du lịch. 

3.4.7. Giải pháp khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng tham gia phát triển 
du lịch. 

- Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia phát triển du lịch 

+ Tăng cường nhận thức cho người dân về vai trò và lợi ích của việc phát 

triển du lịch đối với sinh kế của người dân cũng như góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện công khai, minh bạch các thông 

tin về chính sách, quy hoạch, đề án và kế hoạch phát triển du lịch cho cộng đồng 

để người dân có thể chủ động tham gia và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch.  

+ Hướng dẫn cộng đồng xây dựng Quy chế quản lý hoạt động du lịch cộng 

đồng hoặc thành lập các Ban quản lý du lịch cộng đồng với sự tham gia của đại 

diện cơ quan quản lý và người dân. Có cơ chế để thu hút nguồn vốn trong dân 

cho hoạt động phát triển du lịch; thực hiện xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy 

các giá trị di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghề truyền thống, phong tục 

truyền thống, ẩm thực để phục vụ phát triển du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân tham gia đầu tư phục hồi và phát triển các nghề truyền 

thống gắn với chương trình phát triển du lịch của tỉnh.  

+ Huy động sự tham gia của cộng đồng để có thể phát huy các lễ hội, nghề 

truyền thống, làn điệu dân ca, dân vũ hay ẩm thực đặc trưng của từng dân tộc từ 

đó hình thành sản phẩm du lịch riêng có của tỉnh.  

+ Có cơ chế khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng tham gia đầu tư và phát 

triển du lịch không chỉ để thu hút các nguồn vốn đầu tư, đa dạng hoạt động du 

lịch của địa phương mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.  

+ Hình thành quỹ hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho những hộ dân có nhu cầu 

tham gia hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng để đầu tư, nâng cấp nhà ở đạt 

tiêu chuẩn để đón và phục vụ khách du lịch.  

+ Hướng dẫn hình thức và cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch 

cộng đồng, phương thức đón và phục vụ khách du lịch cho người dân theo hình 

thức cầm tay chỉ việc...giúp người dân từ những bước đầu tiên để hình thành cơ 

sở kinh doanh của họ.  

- Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc hỗ 

trợ người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng, kể cả vai trò và trách 
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nhiệm của cơ quan Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và 

khách du lịch trong việc hỗ trợ người dân tổ chứckinh doanh du lịch cộng đồng. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm và dịch vụ đề cao giá 

trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là văn hóa 

các dân tộc Lô Lô, Sán Chỉ, Dao Tiền… Tại các khu/điểm du lịch của tỉnh, đặc 

biệt là tại các thôn/bản có dịch vụ homestay bố trí không gian bán hàng, bán sản 

phẩm chế biến theo phương thức truyền thống, sản vật địa phương vừa phục vụ 

nhu cầu của khách du lịch, vừa tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho đồng bào. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người làm du lịch. 

+ Có cơ chế hỗ trợ trong đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề đối với đồng bào 

các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt 

động du lịch là lao động địa phương. Vận động doanh nghiệp đầu tư các dự án 

du lịch tại tỉnh sử dụng nguồn nhân lực của địa phương. 

+ Tổ chức cho đồng bào đi tham quan thực tế các địa phương có hoạt động 

du lịch cộng đồng phát triển để học tập kinh nghiệm kinh doanh cung cấp dịch vụ 

lưu trú tại nhà dân và các hoạt động cung cấp dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.  

+ Nâng cao nhận thức cho người dân về thái độ ứng xử với khách du lịch, 

xây dựng hình ảnh “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên” sẵn sàng hỗ trợ 

khách du lịch, qua đó tạo dựng dựng hình ảnh Cao Bằng là điểm đến thân thiện, 

người dân mộc mạc, chan hòa, hiếu khách.  

- Xây dựng cơ chế phân chia lợi ích giữa các chủ thể khi tham gia hoạt 

động du lịch. Để đảm bảo cho hoạt động du lịch có thể phát triển bền vững cần 

quan tâm chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương. Do đó, cần xây dựng cơ chế 

phân chia lợi ích hợp lý và hài hòa giữa các chủ thể tham gia vào hoạt động du 

lịch, trong đó lợi ích của cộng đồng và người dân cần được quan tâm đặc biệt. 

3.4.8. Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động du lịch 

- Để có thể ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong phát triển du lịch 

nói chung cần xây dựng và phát triển đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ 

trong lĩnh vực du lịch. Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch tại tỉnh đảm bảo 

đáp ứng yều cầu trong thời kỳ cách mạng 4.0. 

- Khuyến khích các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về ứng dụng công 

nghệ trong phát triển du lịch cũng như bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học... 

- Có cơ chế riêng để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở trong và 

ngoài nước tham gia vào việc phát triển công nghệ đặc biệt là những ứng dụng 

công nghệ phục vụ cho phát triển du lịch.  

- Đẩy mạnh số hóa công tác quản lý du lịch, phát triển chính quyền điện 

tử trong đó lấy nhu cầu của khách du lịch, người dân và doanh nghiệp làm trung 

tâm.Tích hợp các ứng dụng hỗ trợ khách du lịch trong suốt chuyến đi cũng như 

tiếp nhận các phản hồi, xử lý phản hồi của khách du lịch. 
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- Hình thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du 

lịch để khách du lịch dễ dàng tiếp cận, tra cứu đồng thời phục vụ công tác quản 

lý du lịch hiểu quả,  

- Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý GIS và công nghệ viễn thám trong 

quản lý tài nguyên, môi trường phục vụ phát triển du lịch. 

- Phát triển các ứng dụng hỗ trợ thanh toán thuận lợi trên thiết bị di động 

như thẻ tích điểm thanh toán đa năng, ứng dụng thanh toán trực tuyến, ứng dụng 

thanh toán sử dụng mã QR. 

- Khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp viễn thông xây dựng, cung 

cấp hệ thống mạng internet không dây công cộng phục vụ khách khu lịch.  

* Đối với phát triển sản phẩm du lịch 

- Thiết kế và xây dựng nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động về du lịch 

tỉnh. Ứng dụng được xây dựng với đầy đủ nội dung thông tin về địa danh, bản 

đồ, thời điểm thích hợp đi du lịch, thời tiết, phương tiện đi lại, các điểm vui chơi 

tham quan giải trí và dịch vụ ăn, nghỉ... Ứng dụng cần phát triển đa ngôn ngữ 

hướng tới các thị trường khách mục tiêu, tối thiểu phải gồm tiếng Việt, tiếng 

Anh, tiếng Trung.  

- Tăng cường phối hợp và liên kết với các doanh nghiệp sở hữu nền tảng 

đặt phòng, đặt bàn, mua vé máy bay, vé tàu/xe, vé tham quan di tích.... để sản 

phẩm du lich có thể tiếp cận với khách du lịch nhanh và thuận tiện nhất. 

- Áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc hướng dẫn, giới thiệu lịch 

sử, cảnh quan, giá trị thiên nhiên và văn hóa. Hình thành đội ngũ hướng dẫn 

viên ảo trên các ứng dụng mobie để khách du lịch dễ dàng tiếp cận, truy cập 

thông tin và chủ động trong chuyến du lịch.  

* Đối với việc quảng bá, xúc tiến 

- Tận dụng tối đa sự phát triển của các mạng xã hội, xây dựng trang du lịch 

của từng khu/điểm du lịch với nội dung và chủ đề thông tin đa dạng, hấp dẫn.  

- Tổ chức các cuộc thi ảnh đẹp du lịch, clip quảng bá du lịch trên các 

mạng xã hội có đối tượng người dùng lớn như Facebook, Instagram, Youtube... 

- Lắp đặt hệ thống radio, bảng trình chiếu điện tử giới thiệu về các điểm 

đến du lịch, khu/điểm du lịch, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.... trên các xe 

bus, xe điện... phục vụ khách du lịch. 

3.4.9. Giải pháp liên kết, hợp tác phát triển du lịch 

Đối với phát triển du lịch, liên kết và hợp tác đóng vai trò quan trọng 

trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị 

trường, kết nối sản phẩm và dịch vụ, đồng thời còn tạo hiệu ứng lan tỏa trong 

hoạt động xúc tiến và quảng bá, đặc biệt cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh 
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ngày càng gay gắt hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả hoạt động liên kết và hợp 

tác quốc tế, tỉnh Cao Bằng cần tiến hành những giải pháp cụ thể sau: 

- Tăng cường công tác liên kết, hợp tác phát triển thị trường trước hết là 

giữa Cao Bằng và các tỉnh lân cận như Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, xa hơn 

nữa là các tỉnh trong vùng Đông Bắc, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố 

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng là những trung tâm có lượng khách du lịch tiềm 

năng cần tập trung khai thác liên kết.  

- Đẩy mạnh liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa Cao Bằng với các 

sản phẩm du lịch cùng loại hình trong vùng Đông Bắc, vùng Trung du và miền 

núi phía Bắc, với các tỉnh khác có cùng hệ thống sản phẩm trên toàn quốc để 

hình thành chuỗi sản phẩm đặc trưng có tính liên kết tạo sức hấp dẫn mới mẻ 

hơn cho khách du lịch. (các tour liên kết tại phụ lục 1). 

- Tăng cường hợp tác tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch 

chung giữa Cao Bằng với các tỉnh vùng Đông Bắc, các tỉnh có công viên địa 

chất và các tỉnh có hệ thống sản phẩm cùng loại hình vừa tiết kiệm nguồn lực, 

kinh phí lại nâng cao hiệu quả xúc tiến và quảng bá chung. Cần chú trọng công 

tác hợp tác quốc tế, đặc biệt với nước bạn Trung Quốc bởi vị trí địa lý của Cao 

Bằng có nhiều thuận lợi đón khách du lịch Trung Quốc. 

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các địa phương thuộc tỉnh Quảng Tây 

(Trung Quốc) để trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, thu hút đầu tư phát 

triển du lịch và phát triển thị trường khách du lịch tại thị trường tiềm năng quan 

trọng này. Hợp tác tổ chức các cuộc tọa đàm, các hội nghị, hội thảo chuyên đề 

về phát triển du lịch để thúc đẩy thu hút khách du lịch. Cao Bằng có nhiều lợi 

thế trong hoạt động hợp tác quốc tế này bởi Việt Nam - Trung Quốc đã ký Hiệp 

định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên thác Bản Giốc. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế với các quốc gia thành viên công viên địa 

chất toàn cầu bằng cách chủ động đề xuất việc tổ chức kỳ họp thường niên của 

các quốc gia thành viên tại Cao Bằng hoặc Việt Nam. 

- Ưu tiên hợp tác trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch. Chú 

trọng liên kết với các cơ sở đào tạo du lịch chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu 

và các tổ chức khác mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh 

nghiệm... để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch 

Cao Bằng trong giai đoạn tiếp theo, kể cả nhân lực quản lý, nhân lực của các 

doanh nghiệp kinh doanh cung cấp dịch vụ du lịch và nhân lực trong cộng đồng 

tham gia phát triển du lịch cộng đồng. 

- Tăng cường kết nối với doanh nghiệp để liên kết, hợp tác thực hiện các 

chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch, quảng bá du lịch. Có sự hợp tác của 

doanh nghiệp các chương trình xúc tiến, kích cầu sẽ hiệu quả và đến gần hơn với 

khách du lịch. 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển du tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035” cần có sự phân công, phối hợp 

chặt chẽ giữa Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và các sở, 

ngành khác. Cụ thể như sau:  

1. Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch 

- Tổ chức công bố đề án sau khi được phê duyệt, xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện theo từng giai đoạn, kiến nghị các cấp có thẩm quyền những nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện đề án này. 

- Tham mưu, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hệ 

thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân tham gia đầu tư phát triển các điểm du lịch, và kết nối các điểm, xây 

dựng các tour liên kết trong và ngoài tỉnh.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài 

nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóatheo định hướng phát triển và phù hợp với 

các quy định của pháp luật.  

- Tham mưu đề xuất tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch văn 

minh, thân thiện, an toàn.  

- Chủ động tham mưu, xây dựng và đề xuất các kế hoạch, chương trình 

phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật 

trong phát triển du lịch theo từng giai đoạn phát triển của đề án. 

2. Sở Tài chính 

-Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cấp nguồn vốn cho Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch thực hiện xây dựng đề án cũng như nguồn vốn thực hiện nội dung 

của đề án trong phạm vị ngân sách tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, 

ban, ngành trong việc thẩm định kinh phí cho các dự án đầu tư phát triển du lịch. 

Hàng năm quan tâm, ưu tiên phân bố ngân sách cho công tác quy hoạch, đầu tư 

các dự án xây dựng hạ tầng, sản phẩm du lịch, hoạt động xúc tiến quảng bá điểm 

đến và phát triển du lịch cộng đồng. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đối với hoạt động, dịch vụ 

du lịch nói chung.  

3. Sở Kế hoạch đầu tư 

 - Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các chương trình thu hút đầu 

tư phục vụ phát triển du lịch. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập các đề án, chương trình 

phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch tỉnh. 
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- Tham mưu, đề xuất cơ chế nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư cơ sở 

vật chất kỹ thuật, hạ tầng giao thông và phát triển sản phẩm du lịch 

4. Sở Giao thông Vận tải 

 - Tham mưu UBND tỉnh lập quy hoạch về giao thông đường bộ phù hợp 

với phát triển du lịch. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện/thành 

phố khảo sát lập quy hoạch mạng lưới giao thông kết nối các khu/điểm du lịch 

trên địa bàn tỉnh. 

- Có phương án nâng cấp, cải tạo những tuyến giao thông đã xuống cấp 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng quy chế hoạt động 

cho các phương tiện vận tải khách du lịch. 

Các sở, ngành khác căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong quá trình triển khai và thực 

hiện đề án này.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trên cơ sở xây dựng đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2020 – 

2025, tầm nhìn đến năm 2035, có thể rút ra một số kết luận cơ bản như sau:  

- Cao Bằng giáp với các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang và Lạng 

Sơn, đồng thời có đường biên giới 333km với Trung Quốc, có vị trí khá thuận lợi 

trong việc xây dựng các tour kết nối với những điểm đến khác của vùng Đông Bắc 

và Trung Quốc. 

- Cao Bằng có thế mạnh về tài nguyên tự nhiênvà sở hữu kho tàng văn 

hóa lớn, bên cạnh đó còn có nhiều di tích quan trọng trong lịch sử cách mạng 

Việt Nam, đây đều là những tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch.  

- Du lịch tỉnh Cao Bằng có nhiều khởi sắc trong 5 năm gần đây, đặc biệt 

từ khi được nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu do UNESCO trao tặng 

cho Công viên địa chất non nước Cao bằng. Bên cạnh đó, du lịch nhận được 

quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự đồng lòng của các ngành, các cấp trong tỉnh 

với quyết tâm phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai 

đoạn tới. 

- Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch tỉnh, Đề án đã 

đề ra định hướng và giải pháp phát triển du lịch nhằm phát huy tối ưu tiềm năng, 

thế mạnh của Cao Bằng cho phát triển du lịch, khẳng định vai trò vị trí của du lịch 

trong việc tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ngày càng 

mạnh mẽ trong giai đoạn mới, đặc biệt đóng góp tích cực trong việc xây dựng 

thương hiệu du lịch Đông Bắc trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực. 

 Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035, là bước cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư, 

quản lý khai thác hợp lý và có hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh, mục tiêu tới 

năm 2030, du lich sẽ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.  

2. Kiến nghị 

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Cao Bằng xây dựng sân 

bay phục vụ phát triển du lịch bởi cho đến nay, giao thông kết nối với tỉnh chỉ có 

giao thông đường bộ, thực trạng này ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội 

và du lịch của tỉnh.  

- Kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến cao 

tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh cũng như nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ kết 

nối cao bằng với các địa phương khác. 

- Kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ, tạo điều kiện cho du 

lịch tỉnh Cao Bằng tham gia các sự kiện, chương trình có quy mô lớn để quảng 

bá, giới thiệu hình ảnh Cao Bằng, hỗ trợ tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy 
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giá trị văn hóa, di tích trên địa bàn tỉnh, lập hồ sơ công nhận khu/điểm cấp quốc 

gia và cấp tỉnh. Kiến nghị Tổng cục Du lịch hỗ trợ ngành du lịch tỉnh Cao Bằng 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác quảng bá xúc tiến, tạo điều kiện 

thuận lợi để tỉnh tham gia vào các chương trình, sự kiện lớn của ngành.  

- Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ tỉnh Cao 

Bằng các dự án phát triển nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ, phát triển 

nông thôn thông minh.  

- Kiến nghị Bộ Công thương tạo điều kiện, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong 

việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh giao 

thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. 
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PHỤ LỤC 

I. Một số tour liên kết có thể khai thác khác trong vùng Đông Bắc và 

trung du miền núi phía Bắc: 

Du lịch 

thể thao 

và thể 

thao mạo 

hiểm 

Với địa hình đặc trưng vùng 

núi, khu vực Đông Bắc và vùng 

trung du miền núi phía Bắc thích 

hợp phát triển sản phẩm du lịch 

thể thao như leo núi, trekking, đạp 

xe...đặc biệt với nhiều cung đường 

hiểm trở, một số đường đèo cao 

và ngoằn nghèo thử thách lòng 

can đảm của du khách Cao Bằng 

có thể liên kết với các tỉnh trong 

vùng phát triển sản phẩm du lịch 

thể thao mạo hiểm 

Tour chinh phục các cung đường đèo 

vùng núi phía Bắc với đèo Ô Quy Hồ (Lào 

Cai), đèo Mã Pì Lèng, dốc Chín Khoanh (Hà 

Giang), đèo Khâu Phạ (Yên Bái), đèo Mẻ Pia 

(Cao Bằng). Hoặc sản phẩm thể thao mạo 

hiểm khác như dù lượn tại Mù Căng Chải 

(Yên Bái), Mù Là (Bắc Kạn), chèo thuyền 

vượt sông Nho Quế  ( Hà Giang), chính phục 

thác Bản Giốc (Cao Bằng) ... 

 

Du lịch 

văn hóa 

với các 

hoạt động 

tìm hiểu, 

trải 

nghiệm 

văn hóa 

vùng cao 

 

Vùng Đông Bắc và vùng trung 

du miền núi phía Bắc là nơi sinh 

sống của đồng bào các dân tộc 

Tày, Nùng, Dao, Thái, Mường... 

với bản sắc văn hóa hấp dẫn phù 

hợp phát triển sản phẩm du lịch 

văn hóa, trải nghiệm văn hóa vùng 

cao. Một số sản phẩm có thể khai 

thác liên kết phát triển 

Trải nghiệm phiên chợ vùng cao với chợ 

phiên Cốc Ly, Bắc Hà (Lào Cai), chợ tình 

Khâu Vai (Hà Giang), chợ Tà Sìn Thằng 

(Điện Biên), chợ phiên Dào San (Lai Châu), 

chợ mốc 53 (Cao Bằng); Tham gia và trải 

nghiệm các lễ hội vùng cao như: Lễ hội hoa 

Ban của người Thái ở Điện Biên, Lễ hội lúa 

chín Mù Căng Chải và Cầu mưa của người 

Thái ở Yên Bái; Lễ cơm mới ở Lai Châu; Lễ 

chọi trâu và lễ đua thuyền ở Sơn La, Lễ hội 

Mù Là của người Mông ở Bắc Kạn, Lễ hội 

thác Bản Giốc (Cao Bằng). 

Du lịch lễ 

hội 

Các lễ hội căn cứ theo thời 

gian tổ chức của từng địa phương 

có thể gắn kết tạo thành chuỗi sản 

phẩm du lịch lễ hội vùng miền núi 

phía Bắc, tạo hiệu ứng quảng bá 

rộng và hấp dẫn hơ 

Tháng giêng: Lễ hội chọi trâu tại Sơn La 

( mùng 5 Tết hàng năm) và lễ hội Mù Là của 

đồng bào Mông ở Bắc Kạn tổ chức từ 12 – 

14 tháng giêng hàng năm. 

Tháng hai: Cầu mưa của người Thái ở 

Yên Bái và lễ hội đua thuyền ở Sơn La 

Tháng ba: Lễ hội hoa Ban của người Thái 

ở Điện Biên 

Tháng chín: Lễ hội lúa chín Mù Căng 

Chải ở Yên Bái và Lễ cơm mới ở Lai Châu 

Tháng 10: Lễ hội thác Bản Giốc ở Trùng 

Khánh, Cao Bằng 

Tháng 11: Lễ hội hoa Tam giác mạch Hà 

Giang 

Du lịch 

sinh thái, 

Với địa hình miền núi và khí 

hậu ôn hòa, không khí trong lành 

Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn ( Lạng 

Sơn), Sapa (Lào Cai), Khu du lịch quốc gia 
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nghỉ 

dưỡng 

vùng núi 

và mát mẻ rất thích hợp với du 

lịch sinh thái và nghỉ dưỡng vùng 

núi. Đặc biệt một số khu/điểm 

trong vùng Đông Bắc và vùng 

Trung du miền núi phía Bắc có 

cảnh quan núi, rừng, hang động 

hùng vĩ không chỉ phù hợp phát 

triển du lịch sinh thái mà còn có 

thể khai thác, đầu tư khu nghỉ 

dưỡng cao cấp nhằm thu hút 

khách có khả năng chi trả cao và 

kéo dài thời gian lưu trú của du 

khách 

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La); Vườn quốc 

gia Phja Oắc – Phja Đén và Khu du lịch thác 

Bản Giốc (Cao Bằng). 

 

Du lịch 

khám phá, 

trải 

nghiệm 

cảnh quan 

thiên 

nhiên 

Những hang động với nhũ đá 

hàng triệu năm tuổi và hệ thống 

núi hùng vĩ, thác nước đẹp như 

tranh vẽ của khu vực Đông Bắc 

thích hợp cho hoạt động tham 

quan, trải nghiệm, khám phá thiên 

nhiên. 

         Động Ngườm Ngao, Ngườm Pục, thác 

Bản Giốc, hang Pác Bó (Cao Bằng), hồ Ba 

Bể (Bắc Kạn), khu du lịch Na Hang (Tuyên 

Quang)... 

Du lịch về 

nguồn, tìm 

hiểu lịch 

sử cách 

mạng 

 

Khu vực miền núi phía Bắc là 

nơi ghi dấu những giá trị hào hùng 

về lịch sử cách mạng dân tộc, có 

giá trị đặc biệt hấp dẫn để khai 

thác phát triển sản phẩm du lịch 

về nguồn, tìm hiểu về lịch sử cách 

mạng dân tộc 

Các khu/điểm di tích khi được liên kết sẽ 

tạo ra hiệu ứng hấp dẫn hơn và có khả năng 

truyền thông tốt hơn tới khách du lịch trong, 

ngoài nước. Các khu/điểm di tích lịch sử, 

cách mạng có thể liên kết tạo thành chuỗi sản 

phẩm về nguồn trong vùng như: ATK Định 

Hóa (Thái Nguyên), ATK Chợ Đồn (Bắc 

Kạn), ATK Kim Quan (Tuyên Quang), Ải 

Chi Lăng (Lạng Sơn), Khu di tích lịch sử 

quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng). 
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II. Các di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

TT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH 
LOẠI HÌNH DI TÍCH GHI 

CHÚ Quốc gia Cấp tỉnh 

1. Huyện Hòa An     

1 Nặm Lìn Thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung 188 VH/QĐ/BT ngày 13/02/1995 X   

2 Ngườm SLưa Thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung 188 VH/QĐ/BT ngày 13/02/1995 X   

3 Đền Vua Lê 
Làng Đền, Thôn Nà Lữ, xã Hoàng 

Tung 
1568/QĐ-BT ngày 20/4/1995 X   

4 Cốc Phát Thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung 2933/QĐ-VX-UB Ngày 04/12/2003  X  

5 Hang Tốc Rù Xóm Lũng Hoài, xã Hồng Việt 188 VH/QĐ/BT, ngày 13/02/1995 X   

6 Hang Bó Hoài Lũng Hoài, xã Hồng Việt 188 VH/QĐ/BT ngày13/02/1995 X   

7 Vách núi Lũng sa Xã Hồng Việt 188 VH/QĐ/BT ngày13/02/1995 X   

8 Nền nhà ông Mã Văn Hản Xóm Lũng Hoài, xã Hồng Việt 188 QĐ/BT ngày 13/02/1995 X   

9 Hang Bó Tháy Xóm Lũng Hoài, xã Hồng Việt 188/QĐ-BT ngày 13/02/1995 X   

10 Hang Ngườm Bốc 
Xóm Bản Nưa, Thôn Lam Sơn, xã 

Hồng Việt 
02/2004/QĐBVHTTngày 19/01/2004 X   

11 Thành Nhà Mạc 
Thuộc thung lũng Bó Hoài,  xã 

Hồng Việt 
QĐ:2020/QĐ-UBND Ngày 17/10/2007  X  

12 Ngườm Poóng Xóm Nà Hoài, xã Nam Tuấn 1122/QĐ-VX-UB ngày 23/7/1999  X  

13 Hang Ghị Rằng Xóm Chỏ Sliêu, xã Nam Tuấn 1122/QĐ-VX-UB ngày 23/7/1999  X  

14 Ngườm Mác Men Xóm Nà Hoài, xã Nam Tuấn - 22/QĐ-VX-UB ngày 23/7/1999  X  

15 Ngườm Hoài Xóm Nà Hoài, xã Nam Tuấn 
1122/QĐ-VX-UB ngày 23/7/1999. 

- 1122/QĐ-VX-UB ngày 24/ 5/2004 
 X  

16 Nhà ông Đàm Nhật Chảnh Xóm Ảng Giàng, xã Bình Long 1189/QĐ-VX-UB Ngày 26/7/200  X  

17 Nhà ông Bế Ích Bồng Xóm Thua Khau, xã Bình Long 3075/QĐ-VX-UB, Ngày 11/12/2003  X  

18 Đền Dẻ Đoóng Làng Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt 2486/QĐ-UBND ngày 04/11/2008  X  

19 
Khu di tích lịch sử cách 

mạng Lũng Dẻ 
Bản Chang, xã Trương Lương 2224/QĐ-UBND ngày 23/9/2009  

 
X  

20 Thành Nà Lữ Làng Đền, Xã Hoàng Tung 837/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2009 X   

21 Địa điểm Nà Roác Thôn Nà Roỏc, Xã Bạch Đằng 697/QĐ-UBND ngày 20/4/2006  X  

22 
Bia Ngự Chế năm 1431 và 

Bia Câu Thuỷ Bi ký năm 

Núi Phia Tém - Xóm Ảnh Giàng, Xã 

Bình Long 
2124/QĐ - BVHTTDL ngày 12/ 7/ 2011 X   
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TT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH 
LOẠI HÌNH DI TÍCH GHI 

CHÚ Quốc gia Cấp tỉnh 

1702 

23 Núi Khắc Thiệu Xóm Mã Quan, Xã Hồng Việt 2823/QĐ -UBND - VX  ngày 26/12/2011  X  

24 
Địa điểm Trường Quân 

chính khóa II 
Xóm Hoằng Súm, xã Dân Chủ số 242/QĐ -UBND 11/2/2015 X   

2. Huyện Thạch An     

1 
Các địa điểm di tích lịch sử 

chiến thắng Biên giới 1950 

 Xã Đức Long, Đức Xuân, Trọng 

Con và Thị trấn Đông Khê  
Số 2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 

 

X 
  

- 
Địa điểm Đồn Pháp (Đồn Nà 

Lạn) 
Xã Đức Long 2024/QĐ-UBNDNgày 17/10/2007  X  

- 

Địa điểm Đài quan sát của 

Bộ chỉ huy chiến dịch Biên 

giới 1950. 

Xã Đức Long 02/2004/QĐ-BVHTT, Ngày 10/01/2004 X   

- 
Khu DT LS chiến thắng 

Đông Khê( Đồn Đông Khê) 

Xã Thượng Pha (nay thị trấn Đông 

Khê) 
9/VH/QĐ, Ngày 21/2/1975 X   

- 

Địa điểm khu di tích Sở chỉ 

huy chiến dịch biên giới năm 

1950 

Cốc Đứa - Đức Long 2840/QĐ-UBND ngày 12/12/2008  X  

- Địa điểm Khau Luông Xã Đức Xuân 1859/QĐ-UBND ngày 25/10/2010  X  

- 
Địa điểm Cốc Xá - Điểm cao 

477 
Xã Trọng Con 1858/QĐ-UBND ngày 25/10/2010  X  

- Di tích Hang Không Hẩu Xã Đức Long 2517/QĐ-UBND ngày 29/12/2016  X  

2 Hang Nà Mẹc Xóm Phạc Sliến, xã Vân Trình 2681/QĐ-UBND, Ngày 22/12/2007  X  

3. Huyện Bảo Lạc     

1 Điạ điểm Đồn Đồng Mu Xã Xuân Trường 2861 QĐ/BT, Ngày 04/9/1995 X   

2 Chùa Vân An Xã Hồng Trị 
2940/QĐ-UBND, Ngày 20/12/2006 

 
 X  

3 Trông Nhìa Hậu Xã Hồng An 428/QĐ-UBND ngày 25/3/2010  X  

4 Miếu Quan Đế Thị trấn Bảo Lạc 2409/QĐ- UBND, ngày 30/12/2013.  X  

4. Huyện Nguyên Bình     

1 
Khu di tích quốc gia đặc 

biệt rừng Trần Hưng Đạo 
Xã Tam Kim, xã Hoa Thám 

2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 Di tích 

QG đặc biệt 
X   
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TT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH 
LOẠI HÌNH DI TÍCH GHI 

CHÚ Quốc gia Cấp tỉnh 

2 Hang Kéo Quảng 
Núi Kéo Quảng, Làng Thôm Phát, 

xã Minh Tâm 
188QĐ-BT, Ngày 13/02/1995 X   

3 
Nền nhà ông Dương Mạc 

Thạch 
Làng Thôm Phát, xã Minh Tâm QĐ:3074/QĐ-VX-UB, Ngày 11/12/2003  X  

4 Hang Lũng Tàn 
xã Minh Tâm 

 
2918/QĐ-UBND, Ngày 11/11/2005  X  

5 
Hang Thẳm Loỏng - Nà 

Khoang 

xóm Nà Khoang -Vũ Ngược, xã 

Minh Thanh 
QĐ:1204/QĐ-VX-UB, Ngày 27/7/2001  X  

6 Đền Ông Búa Thị trấn Tĩnh Túc QĐ:2931/QĐ-VX-UB, Ngày 04/12/2003  X  

7 

Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đến thăm và quan sát 

Mỏ thiếc Tĩnh Túc (9/1958). 

Thị trấn Tĩnh Túc QĐ:2022/QĐ-UBND, Ngày 17/10/2007  X  

8 Tổng Ngần Làng Thôm Phát, Xã MinhTâm 1679/QĐ-UBND 04/8/2009  X  

9 

Địa điểm cán bộ, công nhân 

và nhân dân các dân tộc mỏ 

Thiếc Tĩnh Túc đón Chủ 

Tịch Hồ Chí Minh đến 

thăm15/9/1958 

Thị trấn Tĩnh Túc 1656/QĐ-UBND ngày 11/9/2008  X  

10 
Khu di tích danh lam thắng 

cảnh Phia Oắc - Phia Đén 

Xã Thành công, Phan Thanh, TT 

Tĩnh Túc, Quang Thành 

- QĐ xếp hạng di tích: Số 944/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2012 

- QĐ chuyển hạng thành vườn Quốc 

giaSố:1976 QĐ-TTg ngày 30/10/2014 

 X  

11 
Địa điểm lớp huấn luyện 

quân sự Khuổi Cọ 
xóm Khuổi Hoa, Xã Hoa Thám 2460/QĐ-UBND ngày 26/12/2016  X  

5. Thành phố Cao Bằng     

1 Chuông Chùa Đà Quận Làng Đà Quận, xã Hưng Đạo 2861/ QĐ/BT, ngày 04/9/1995 X   

2 Chùa Viên Minh Làng Đà Quận, xã Hưng Đạo 2488/QĐ-UBND ngày 04/11/2008  X  

3 Đền Quan Triều Làng Đà Quận, xã Hưng Đạo 2487/QĐ-UBND ngày 04/11/2008  X  

4 Chùa Đống Lân Thôn Hồng Quang 6, xã Hưng Đạo 71/UB-QĐ ngày 15/1/1997  X  

5 Đền Kỳ Sầm Làng Bản Ngần, xã VĩnhQuang 43/VH/QĐ ngày 07/01/1993 X   

6 Địa điểm nền nhà Tỉnh uỷ Phố Vườn Cam, Phường Hợp 566 VH/QĐ Ngày 07/6/1988 X   
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TT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH 
LOẠI HÌNH DI TÍCH GHI 

CHÚ Quốc gia Cấp tỉnh 

Cao Bằng Giang 

7 
Địa điểm lưu niệm đ/c 

Hoàng Đình Giong 
Làng Nà Toàn, phường Đề Thám 28VH/QĐ Ngày 18/01/1988 X   

8 Pháo Đài quân sự tỉnh Phường Tân Giang 522/QĐ-VX-UB Ngày 19/4/2001  X  

9 Miếu Khau Roọc Xóm Khau Roọc, xã Đề Thám 520/QĐ-VX-UB Ngày 19/4/2001  X  

10 
Sân vận động thị xã Cao 

Bằng 

Phố Vườn Cam, phường Hợp 

Giang 
521/QĐ-VX-UB Ngày 19/4/2001  X  

11 Chùa Phố Cũ 
Phố Bế Văn Đàn (Phố Cũ), Phường 

Hợp Giang 
3422/QĐ-VX-UB Ngày 31/12/2002  X  

12 Đền Bà Hoàng 
Chân Núi Kim Pha, Tổ 16, Phường 

Sông Bằng 
2485/ QĐ-UBND ngày 04/11/2008  X  

6. Huyện Hạ Lang     

1 Chùa Sùng Phúc xã Thanh Nhật 68VH/QĐ ngày 29/01/1993 X   

2 Đền thờ Tô Thị Hoạn xã Đồng Loan 64/QĐ-UBND ngày 13/01/2011  X  

3 Động Dơi xã Đồng Loan 622/QĐ-BVHTTDL ngày10 /3/2014 X   

7. Huyện Trùng Khánh     

1 Đền Hoàng Lục Xã Đình Phong 3535/QĐ-UB, Ngày 31/12/2004  X  

2 Hang Ngườm Hoài Làng  Bản Nhom,  xã Ngọc Khê 2916/QĐ-UBND, Ngày 11/11/2005  X  

3 Thác Bản Giốc Làng Bản Giốc, xã Đàm Thuỷ 989/QĐ-BVHTT, Ngày 20/5/1998 X   

4 Động Ngao Xã Đàm Thuỷ 95/QĐ-BVHTT, Ngày 24/01/1998 X   

5 Hang Ngườm Mạ Xã Đình Minh 1545 /QĐ-UBND, Ngày 27/8/2008  X  

6 Động Bản Thuôn 
Núi Phia Pảng, xóm Bản Thuôn, xã 

Đàm Thủy 
2408/QĐ-UBND ngày 30/12/2013  X  

7 Đền Quán Thánh TT TRùng Khánh 2268/QĐ-UBND ngày 30/12/2014  X  

8 Miếu Long Vương Xã Thông Huề 672/QĐ-UBND ngày 5/6/2018    

9 Bia mộ họ Thang TT TRùng Khánh 251/QĐ-UBND ngày 8/3/2019  X  

10 Hồ Thăng Hen Xúm Lũng Tao, xã Quốc Toản 53/2001/QĐ-BVHTT Ngày 28/12/2001 X   

11 Miếu Nà An Thôn Nà Ý,  xã Cao Chương 2012/QĐ-UBND, Ngày 17/10/2007  X  

12 Động Giộc Đâư Núi Kéo Cao, Thị trấn Hùng Quốc  2161/QĐ-UBND, Ngày 18/9/2009  X  

13 Đền thờ Nông Thống Lang Tổ dân phố 3, Thị trấn Hùng Quốc 2820/QĐ-UBND -VX ngày 25/12/2011  X  

14 Cầu Cốc Khoác Xóm Cốc Khoác, Thị trấn Hùng 2822/QĐ-UBND -VX ngày 26/12/2011  X  



149 

 

TT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH 
LOẠI HÌNH DI TÍCH GHI 

CHÚ Quốc gia Cấp tỉnh 

Quốc 

15 Động Ghị Rằng Núi Ghị Rằng, xã Quốc Toản 1325/QĐ-UBND  ngày 25 / 9 / 2012   X  

8. Huyện Hà Quảng     

1 
Khu di tích Quốc gia đặc 

biệt Pác Bó 
Xã Trường Hà 

9 VH/QĐ21/02/1975 (Di tích QG)- QĐ số 

548/ QĐ - TTg ngày mùng 10/ 5/ 2012 (di 

tích QG đặc biệt) 

X   

2 Lũng Cát 
Xóm Lũng Cát, xã Nà Sác ( Nơi 

giáp biên giới Việt - Trung) 
QĐ:1711/QĐ-VX-UB ngày13/9/2002  X  

3 Khuổi SLấn Xóm Bản Nưa, xã Đào Ngạn 2932/QĐ-VX-UB ngày 04/12/2003  X  

4 Hang Phja Nọi Xóm Cốc Sâu, xã Nà Sác 3536/QĐ-UB ngày 31/12/2004  X  

5 Ngàm Giảo Lũng Dảo, xã Nà Sác 3533/QĐ-UB ngày 31/12/2004  X  

6 
Nền nhà ông Nông Hiền 

Hữu 

Xóm Thua Phia, thôn Hòa Mục, xã 

Nà Sác 
3537/QĐ-UB ngày 31/12/2004  X  

7 Đền thờ Nùng Trí Cao Xóm Cốc Vường, xã Sóc Hà 2821/QĐ- UBND-VX ngày 26/12/2011  X  

8 Làng Lũng Lỏong Xã Nà Sác 390/QĐ-UBND ngày 08/4/2013  X  

9 Phja Tọoc Xã Đa Thông 365/QĐ-VX-UB, Ngày 23/3/1999  X  

10 Hang Ngườm Vài Xã Cần Yên 1678/QĐ-UBND ngày 04/8/2009  X  

11 Động Bó Ngẳm 
Núi Tầng Bó, xóm Bản Ngẳm, xã 

Cần Yên 
1323/QĐ-UBND ngày 25/9/2012  X  

9. Huyện Quảng Hòa     

1 Nhà ông Lã Văn Ho Xã Quốc Phong  05/1999/QĐ-BVHTT Ngày 12/2/1999 X    

2 Đông Bó Lình Xã Chí Thảo 2917/QĐ-UBND Ngày 11/11/2005  X   

3 Miếu Bách Linh Thị trấn QĐ:2856/QĐ-VX-UB Ngày 02/12/2003  X   

4 Đền thờ Nùng Trí Cao Thị trấn 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2011  X   

5 Đền Thờ Trần Hưng Đạo  Thị trấn 
Quyết định số: 168/QĐ-UBND, ngày 

22/2/2017. 
 X   

6 Miếu Quan Đế Xã Ngọc Động 
Quyết định số: 312/QĐ-UBND, ngày 

29/3/2018. 
 X   

7 Ngườm Lồm- Nặm Khao 
Núi Nặm Khao, Thôn Nà Thắm, xã 

Mỹ Hưng 
2941/QĐ-UBND, Ngày 20/12/2006  X   

8 Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Nà My - xã Mỹ Hưng 2024/QĐ-UBND, Ngày 17/10/2007  X  
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TT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH 
LOẠI HÌNH DI TÍCH GHI 

CHÚ Quốc gia Cấp tỉnh 

Minh đến thăm dân công 

tỉnh Cao Bằng khai thác vận 

chuyển gỗ tà vẹt 

9 Đền thờ Trần Duy Trân Xã Cách Linh 1862/QĐ-UBND ngày 25/10/2010  X  

10 Thành Nhà Mạc Thị trấn Hoà Thuận 1324/QĐ- UBND ngày 25/9/ 2012  X  

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng 

 

 


