
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

 
 Số:           /UBND - NN&PTNT 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo 
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát 

triển du lịch nông thôn trong xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 
2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Bảo Yên, ngày        tháng       năm 2022 

 
Kính gửi:   
               - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai; 

               - Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Lào Cai. 
 

Thực hiện Văn bản số 2275/SNN-VPĐP ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai về việc tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên nhất trí với nội dung 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai và đề nghị Sở 
Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Lào Cai nghiên cứu, xem 

xét, bổ sung thêm tại Phụ lục 02 một số nội dung cụ thể như sau: 
1. Phục dựng không gian văn hóa Tày ngoài trời đồng thời là điểm check in 

phục vụ khách du lịch. 

2. Phục dựng Hom stay không gian văn hóa Tày tại các hộ kinh doanh. 
3. Xây dựng và triển khai dự án bảo tồn làng truyền thống tại thôn Nặm Cằm 

xã Nghĩa Đô. 
4. Phục dựng cảnh quan văn hóa truyền thống (trồng cọ) tại di tích lịch sử 

chiến thắng Nghĩa Đô. 
5. Xây dựng hồ sơ đề nghị Bộ văn hóa, thể thao và du lịch công nhận một số 

sản phẩm văn hóa Tày xã Nghĩa Đô là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. 
6. Khôi phục nghề thủ công truyền thống đồng bào dân tộc Tày xã Nghĩa Đô 

và các xã lân cận ( đan lát, dệt thổ cẩm..). 
Trên đây là ý kiến tham gia vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai của UBND huyện Bảo Yên./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 
- Lưu:VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Tô Ngọc Liễn 
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