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PHẦN I 

THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

 I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ DU LỊCH  

 1. Kết quả đạt được 

 Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án số 11 về “Bảo tồn, Phát huy các giá trị 

văn hoá truyền thống giai đoạn 2016-2020”, hầu hết các chỉ tiêu trong lĩnh vực văn 

hoá đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” được triển khai thực hiện đồng đều ở các địa phương, có 

tác động tích cực đối với đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của huyện. 

 Quản lý và phát huy tốt giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn huyện như: Đền Bắc Hà, Đền Trung Đô, Động Thiên Long, rừng 

gỗ nghiến xã Cốc ly. Bảo tồn kiến trúc nhà truyền thống, nhà trình tường dân tộc 

Mông, nhà sàn dân tộc Tày gắn với xây dựng làng văn hóa - du lịch cộng đồng; 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trùng tu, tôn tạo nâng cấp 

đền Trung Đô, bàn giao và đưa vào sử dụng tháng 02 năm 2018. 

 Đẩy mạnh xây dựng, bảo tồn và phát triển 03 làng nghề truyền thống (nấu 

rượu ngô Bản Phố, làm yên ngựa tại thôn Tà Chải 1,2 xã Lùng Phình, làm hương 

thôn tại Lùng Trù xã Thải Giàng Phố). Thực hiện quay phim tư liệu về 5 loại hình 

văn hóa nghệ thuật đặc trưng của các dân tộc1, đưa các tiết mục văn hóa, văn nghệ 

đặc sắc các dân tộc biểu diễn phục vụ khách du lịch tại chợ đêm Bắc Hà. Hằng 

năm, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm nét bản 

sắc văn hóa truyền thống để chào mừng các ngày lễ, tết trong đó khuyến khích sử 

dụng các làn điệu dân ca, dân vũ biểu diễn phục vụ Nhân dân; xây dựng kịch bản 

chi tiết và tổ chức tốt các lễ hội2 đặc sắc được nhân dân và du khách đánh giá cao. 

Tổ chức 10 lớp truyền dạy về chữ nôm của người Dao. Có ba nghệ nhân được 

công nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú (ông Lâm Văn Lù - nghệ nhân “The” múa 

                                                           

1 Múa khèn, múa sinh tiền dân tộc H'Mông; hát dao duyên dân tộc Dao; múa xòe dân tộc Tày; hát đối, sử dụng nhạc 

cụ dân tộc Phù Lá; Hát dao duyên dân tộc La Chí nhằm bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống đặc trưng 

các dân tộc.  

2 Lễ hội Xuống đồng của người Tày; Lễ hội Gầu tào của người H'Mông; lễ cúng rừng của người Phù Lá ở Lùng 

Phình; lễ Nhảy lửa của người Dao; Lễ hội đền Bắc Hà thị trấn Bắc Hà; Lễ hội đền Trung Đô xã Bảo Nhai và Giải đua 

Ngựa truyền thống huyện Bắc Hà.  
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Xòe xã Tà Chải và ông Lâm Quang Cửa - nghệ nhân đàn tính xã Bảo Nhai, ông 

Bàn A Ton - nghệ nhân “Puttong” Lễ nhảy lửa xã Nậm Đét). 

 Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, đến nay, trên địa bàn huyện có 10.936/13.660 đạt 80% số hộ gia đình văn 

hóa, đạt 100% MTĐA; có 129/158 đạt 81,6% thôn bản, tổ dân phố văn hóa, đạt 

116,6% MTĐA; 128/128 cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt 

100% MTĐA; Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được xây dựng và củng 

cố đã có 19/19 đội văn nghệ xã, 50 đội văn nghệ thôn bản, đạt 100% MTĐA. 

 Việc xây dựng quy ước, hương ước được Nhân dân đồng thuận cao đến nay 

đã có 158/158 thôn bản, tổ dân phố có quy ước, hương ước đạt 100%.  

 Luôn xác định phát triển du lịch là quan trọng trong phát triển kinh tế của 

huyện, Ban chấp hành đảng bộ huyện Bắc Hà khóa XXIII đã xây dựng Đề án số 06 

về phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa giai đoạn 2016-2020. Trong 5 năm 

qua, ngành du lịch Bắc Hà đã có những bước phát triển khá.  

 Sản phẩm du lịch đã được chú ý xây dựng nhằm thu hút du khách đến với địa 

phương, đẩy mạnh triển khai xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng như: Lễ hội đua 

ngựa truyền thống đã trở thành một sự kiện tiêu biểu, gắn với thương hiệu du lịch 

Bắc Hà; Chợ đêm Bắc Hà vào tối thứ 7 hằng tuần lưu giữ nét đẹp truyền thống 

phong phú của 14 dân tộc anh em trên địa bàn huyện; các Lễ hội truyền thống 

được tổ chức hằng năm (Lễ hội Xuống đồng, Say Sán, Nhảy lửa…. ), các mô hình 

du lịch cộng đồng, homestay gắn với các làng nghề truyền thống, các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, nghỉ 

dưỡng (Bản Phố, Tà Chải, Bảo Nhai, Na Hối, Thải Giàng Phố…). Xây dựng 09/09 

sản phẩm du lịch, đạt 100% so với Mục tiêu đề án (MTĐA). 

 Về lượng khách đến thăm quan du lịch Bắc Hà đạt khoảng 440.000 lượt 

khách, đạt 109% so với MTĐA. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt đạt 453/400 tỷ 

đồng, đạt 113% so với MTĐA. 

 Các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện là 73/45 khách sạn, nhà nghỉ 3 đạt 160%, 

so với MTĐA. Các Homestay tập trung ở một số xã Tà Chải, Na Hối, Bản Phố, Tả 

Van Chư, Bảo Nhai, Thải Giàng Phố, Bản Liền... Đây là loại hình lưu trú bắt đầu 

phổ biến do nhu cầu của khách muốn đến thăm trải nghiệm cuộc sống của làng 

bản. 

 Các cơ sở phục vụ ăn uống trên địa bàn huyện phát triển tương đối phong 

phú, hiện trên địa bàn huyện có trên 137 nhà hàng, quán ăn (Có 04 nhà hàng nằm 

trong các khách sạn) cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách. Tuy nhiên các nhà hàng 

có quy mô lớn, phục vụ chất lượng cao không nhiều. Cơ sở vật chất hạ tầng kỹ 

thuật du lịch của huyện đã được quan tâm đầu tư và cải thiện đáng kể, thu hút 03 
                                                           

3 Trong đó: 8 Khách sạn  209  phòng  (ks một sao gồm ks thứ 7 (Satday) 16 phòng, ks Ngân Nga New 12 phòng; ks 

hai sao gồm ks Sao Mai 73 phòng, ks Ngân Nga 25 phòng, ks Công Phú 21 phòng, ks Nhật Quang 25 phòng, ks 

DRAGON 23 phòng; riêng ks Bắc Hà 14 phòng không đề nghị xếp hạng sao);  24 Nhà nghỉ 213 phòng; 45 homestay 

291 phòng.  
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dự án đầu tư quy mô lớn như: Khu vui chơi Hồ Na Cồ, đường lên núi Ba mẹ con 

và tổ hợp khu tâm linh trên núi Ba mẹ con; Các tuyến xe khách chất lượng cao 

tăng 09 chuyến so với năm 2015 là điều kiện trong kết nối du lịch, đi lại, thăm 

thân, học hỏi, trao đổi giữa huyện Bắc Hà và các huyện, thành Phố trong và ngoài 

tỉnh. 

 Hoạt động xúc tiến quảng bá, liên kết, phát triển sản phẩm du lịch diễn ra sôi 

động, các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức thường xuyên bước đầu tạo hình 

ảnh điểm đến và định vị thương hiệu sản phẩm du lịch Bắc Hà trong mối liên kết 

với vùng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Hằng năm đều tổ chức Tuần 

văn hóa du lịch Bắc Hà với nhiều hoạt động phong phú (Lễ hội rượu, lễ hội mận 

2016, 2017, Lễ hội áo dài 2018, sắc màu cao nguyên 2019...) 

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

 2.1. Tồn tại, hạn chế 

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” được đẩy 

mạnh nhưng chưa toàn diện, việc bình xét các danh hiệu văn hoá có nơi còn hình 

thức, chưa thực chất. Nguồn nhân lực tham gia phát triển văn hóa cơ sở còn hạn 

chế về cả số lượng và chất lượng. Việc triển khai thực hiện bảo tồn phát huy các 

giá trị văn hóa chưa quyết liệt; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân 

tộc còn tiềm ẩn nguy cơ mai một, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn 

còn diễn ra. Phong trào văn hóa, văn nghệ toàn huyện phát triển chưa đồng đều, 

nhất là vùng sâu vùng xa. Trang thiết bị đầu tư cho hệ thống nhà văn hóa xã, thôn 

tuy được quan tâm đầu tư song chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.  

 Kết quả đạt được trong phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi 

thế, nguồn thu cho ngân sách từ hoạt động du lịch chưa cao. Số ngày lưu trú của 

khách du lịch còn thấp. Việc đầu tư hệ thống các biển chỉ dẫn, cảnh báo tại các 

điểm tham quan, việc xây dựng các điểm dừng chân, bãi đỗ xe, điểm ngắm cảnh... 

triển khai chậm. Thiếu đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm. Chưa có nhiều sản phẩm 

du lịch mới, đặc trưng; chất lượng sản phẩm du lịch chưa cao.  

 Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hệ thống giao thông đến các khu, điểm du 

lịch xuống cấp; chưa có hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn; công tác quản 

lý môi trường tự nhiên, môi trường xã hội tại nhiều điểm du lịch còn buông lỏng, 

chưa có giải pháp mạnh mẽ, bền vững. Hoạt động du lịch cộng đồng phát triển 

mạnh nhưng thiếu sự gắn kết với các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của 

người dân và bảo tồn văn hóa dân tộc. Các dịch vụ ăn, ngủ, vui chơi, nghỉ dưỡng 

chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của khách. 

 2.2. Nguyên nhân 

 2.2.1. Nguyên nhân khách quan 

 Nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh cho hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng 

với xu thế đang phát triển bên cạnh đó mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập, 
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giao thương phát triển, các luồng văn hoá ngoại lai xâm nhập đến vùng sâu, vùng 

xa, dẫn đến một số di sản, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số có 

nguy cơ ngày càng mai một. Địa hình đồi núi dốc, chia cắt không có mặt bằng phù 

hợp xây dựng nhà văn hóa từ xã đến các thôn đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

 Thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, khắc nghiệt gây nhiều thiệt hại cho 

hoạt động du lịch, cuối năm 2019 bùng phát dịch Covid-19 trên phạm vi rộng, các 

hoạt động du lịch ngưng trệ, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đứng trước thiệt 

hại lớn, làm gián đoạn chuỗi cung ứng du lịch. Năm 2020 uớc ngành du lịch Bắc 

Hà thiệt hại do giảm hơn 70% lượng khách so với năm 2019. 

 2.2.2. Nguyên nhân chủ quan 

 Nhận thức về việc bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch của một số cấp ủy 

chính quyền cơ sở và người dân chưa thực sự sâu sắc. Ngân sách huyện đầu tư cho 

bảo tồn văn hoá và phát triển du lịch còn hạn hẹp; chưa thu hút được nhiều nguồn 

lực đầu tư từ xã hội để phát triển du lịch. Hệ thống các cơ chế, chính sách phục vụ 

phát triển du lịch và văn hoá còn thiếu; đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về văn 

hóa, du lịch chủ yếu kiêm nhiệm nên thiếu kỹ năng chuyên môn. Hoạt động quảng 

bá xúc tiến du lịch còn thiếu chiến lược lâu dài, việc xây dựng và nhận diện thương 

hiệu du lịch Bắc Hà chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. 

 Các hoạt động văn hoá và phát triển du lịch chủ yếu do nhân dân tự nguyện 

tham gia, nên chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao. Việc quản lý, khai thác sử 

dụng các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở còn hạn chế, hiệu quả sử 

dụng thấp.  

 II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 Những năm qua, lĩnh vực văn hoá, du lịch Bắc Hà đã có bước phát triển, nhận 

thức về vai trò, vị trí của của văn hoá, du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội được 

dần nâng lên. Các đề án, chính sách, quy hoạch lớn được triển khai thực hiện. Cơ 

sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật về du lịch và văn hóa đã được đầu tư. Di sản văn hóa 

vật thể, phi vật thể được quan tâm bảo tồn, tôn tạo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục lan rộng; các sự kiện lớn về du lịch và văn hóa 

quy mô cấp huyện và cấp tỉnh được tổ chức ngày càng nhiều. Đặc biệt du lịch Bắc 

Hà đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong phát triển kinh tế chung của huyện. 

 Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển văn hoá, du lịch có 

định hướng, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng du lịch, hệ thống thiết chế văn 

hoá; sưu tầm, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 

của địa phương phục vụ phát triển du lịch bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 08 - NQ/TW 

ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
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nhọn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhằm đẩy mạnh phát triển 

toàn diện lĩnh vực văn hoá, du lịch góp phần thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, khâu đột phá của huyện. 

 Do vậy, cần thiết phải xây dựng Đề án “Phát triển văn hoá, du lịch huyện 

Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025”. 

 III. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 1. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương 

(khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước; 

 2. Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

 3. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017; 

 4. Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục, thể thao ngày 14/6/2018) và các văn bản hướng dẫn; 

 5. Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa năm 2009 và các văn bản hướng dẫn; 

 6. Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

21/11/2019; 

 7. Quyết định số 5294/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai về quy hoạch phát triển du lịch Bắc Hà đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

 8. Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai. Công nhận Bắc Hà là khu du lịch cấp tỉnh. 

 9. Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 11/6/2020 của BCH Đảng bộ huyện Bắc 

Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; 

 10. Chương trình hành động số 01-CTr/HU, ngày 15/7/2020 của Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần 

thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

PHẦN II 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

 

 I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu tổng quát 

 Tập trung triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 

2025, giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng việc thu hút các 

nhà đầu tư có tâm với Bắc Hà để đầu tư về hạ tầng các khu, điểm du lịch. Từng 

bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, 

nhân lực về văn hóa, du lịch chuyên nghiệp. Tăng cường xúc tiến quảng bá về 
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điểm đến, thị trường khách và sản phẩm du lịch đáp ứng tiêu chuẩn du lịch bền 

vững; Nhận diện rõ về thương hiệu du lịch Bắc Hà gắn liền với việc bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hoá truyền thống độc đáo các dân tộc, đáp ứng được nhu cầu 

ngày càng đa dạng của du khách đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn du lịch cộng đồng 

Asean. Nhằm phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là 

khâu đột phá về kinh tế của huyện, phấn đấu đến năm 2025 có trên 10%, đến năm 

2030 có trên 30% số hộ tại các xã trong vùng quy hoạch du lịch tham gia vào các 

hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng. 

 Phấn đấu đến năm 2025, đưa Bắc Hà trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an 

toàn, thân thiện, văn minh của tỉnh và đến 2030 Bắc Hà là khu du lịch, điểm đến 

hấp dẫn trong số các huyện thuộc miền núi phía Bắc. 

 2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

 2.1. Về văn hóa 

 - 85% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 85% số thôn bản, tổ dân phố đạt 

thôn bản, tổ dân phố văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn 

hóa; 100% số xã, thị trấn có mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.  

 - Sưu tầm, phục dựng để bảo tồn 04 Lễ hội, nghi lễ truyền thống; Bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật của 05 dân tộc; Duy trì, bảo tồn 08 nghề thủ 

công truyền thống.  

 - Đẩy lùi và tiến tới ngăn chặn các tập tục lạc hậu, rườm rà trong việc cưới, 

việc tang, trong lễ hội và trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của nhân dân. Hằng 

năm giảm tỷ lệ tảo hôn 20% so với năm 2020 và duy trì cơ bản không có tình trạng 

hôn nhân cận huyết. 

 - Phấn đấu bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho khoảng 300 lượt cán bộ chuyên 

trách, không chuyên trách các cấp phụ trách công tác văn hóa, gia đình. 

 - Phối hợp với Sở văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lào Cai lập hồ sơ bảo tồn 

văn hóa phi vật thể 2 nhóm ngành dân tộc ít người có nguy cơ mai một ca; lập hồ 

sơ khoa học và đề nghị công nhận 01 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và một di sản 

văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.  

 2.2. Về du lịch 

 - Tổng số khách đến Bắc Hà đạt 01 triệu lượt khách; Bình quân mỗi lượt 

khách đến lưu trú lại 2 ngày; Mức chi tiêu bình quân đạt 500.000 

đồng/khách/ngày; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.000 tỷ đồng, chiếm 13,2% 

GRDP của huyện. 

 - Nâng tổng số cơ sở lưu trú lên 120 cơ sở với trên 2000 phòng, các khách sạn 

đạt từ 2 sao trở lên là 9 cơ sở với 395 phòng. 

 - Phát triển 06 nhóm sản phẩm du lịch đặc thù của các điểm du lịch vùng cao  

(Du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng; du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch sinh thái, 
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nông nghiệp, làng nghề; du lịch thể thao mạo hiểm; du lịch sáng tạo; du lịch đô 

thị, ẩm thực, mua sắm). 

 - Đầu tư phát triển 06 làng du lịch cộng đồng, 02 sản phẩm du lịch đặc sắc; 

quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư, đầu tư xây dựng 18 sản phẩm du lịch mới trên 

địa bàn huyện; trong đó lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận ít nhất 08 điểm du lịch 

cấp tỉnh. 

 - Đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 580 người về các hoạt động phục vụ du lịch 

tại điểm. 

(Chi tiết theo Biểu số 01 đính kèm) 

 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 1. Về phát triển văn hoá 

 1.1. Xây dựng con người văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động văn hoá và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

 Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” với trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định 

tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản 

văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

 Duy trì 19 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình gắn với 19 CLB phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống tại 19 xã, thị trấn trong huyện. Tổ chức các hoạt động (tọa đàm, thể thao, hội 

thi) nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND 

ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy 

mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế 

hoạch 158 - KH/TU ngày 26/7/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về truyên truyền vận 

động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong 

sinh hoạt đời sống hàng ngày trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 Mỗi năm mở 01 lớp, mỗi lớp 60 người nhằm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách các cấp phụ trách công tác 

văn hóa, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tác 

hại của các thủ tục lạc hậu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày... 

 1.2. Đẩy mạnh giao lưu, liên kết hợp tác về văn hóa  

 Kết nối các chương trình hợp tác, giao lưu về văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, 

du lịch với các huyện trong tỉnh như thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, huyện 

Mường Khương, huyện Si Ma Cai... và ký kết các chương trình giao lưu hợp tác về 

lĩnh vực văn hóa du lịch với các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì (Hà Giang), Tam 

Đường (Lai Châu), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mộc Châu (Sơn La)... 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/chi-thi-11-ct-ttg-day-manh-giao-duc-dao-duc-loi-song-trong-gia-dinh-2017-344476.aspx
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 1.3. Đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, 

cơ sở vật chất văn hoá phục vụ phát triển du lịch, góp phần xóa đói, giảm 

nghèo 

 1.3.1. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể  

 Sưu tầm, phục dựng nguyên bản các lễ hội truyền thống như: Lễ hội Xuống 

đồng, Lễ hội Gầu tào, Lễ Cúng rừng, Lễ Nhảy lửa làm cơ sở bảo tồn các giá trị văn 

hóa truyền thống của các dân tộc đồng thời phục vụ du lịch. 

 Tổ chức trao truyền 05 loại hình văn hóa nghệ thuật đặc trưng của các dân 

tộc: Múa khèn dân tộc H' Mông; hát dân ca dân tộc Dao; Nghệ thuật (The) múa 

xòe dân tộc Tày; hát đối dân tộc Phù Lá; Hát dao duyên dân tộc La Chí. Trong đó 

đặc biệt chú trọng bảo tồn nghệ thuật (The) múa Xòe dân tộc Tày xã Tà Chải là di 

sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

 Phối hợp với các ngành có liên quan khôi phục, bảo tồn 07 ngành nghề truyền 

thống gắn với du lịch cộng đồng: Nghề may trang phục, chế tác nhạc cụ, rèn đúc 

của dân tộc H'Mông; Nghề may trang phục, thêu túi truyền thống dân tộc Tày (Na 

Hối, Tà Chải); Nghề nấu rượu ngô Tả Củ Tỷ; Nghề may trang phục dân tộc Dao; 

Nghề đan nón lá Bản Liền. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền nhân dân gìn giữ các 

nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một như: Nghề dệt vải tràm truyền thống của 

người La Chí (Nậm Khánh); Nghề đan Địu của người Mông (Lùng Cải); Nghề làm 

yên ngựa dân tộc Phù Lá (Lùng Phình); Nghề làm khèn, sáo của người Hmông, 

nghề trạm bạc của đồng bào người Nùng...  

 Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa 

vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Trang phục nhóm ngành Mông 

trắng; Hoa văn trên trang phục dân tộc Phù Lá (ngành Phù Lá Hán) và Lễ hội đua 

Ngựa truyền thống huyện Bắc Hà. Sưu tầm, bảo tồn nghi lễ truyền thống Tết tháng 

7 của người La Chí xã Nậm Khánh. 

 1.3.2. Về bảo tồn và phát huy các giá trị của các di tích danh thắng. 

 Đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và du lịch lập hồ sơ nghiên cứu, thám sát dấu 

tích Thành cổ Trung đô xã Bảo Nhai; khảo sát lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh 

đối với di tích Đồn Bắc Hà. 

 Khuyến khích nhân dân xây dựng và sử dụng nhà truyền thống như nhà trình 

tường dân tộc H'Mông, nhà sàn dân tộc Tày gắn với xây dựng làng văn hóa - du 

lịch, hướng dẫn nhân dân triển khai mô hình du lịch tại gia (Homestay). 

 Bảo tồn các nét đẹp văn hóa tại chợ văn hóa Bắc Hà (mặc trang phục truyền 

thống, múa khèn, thổi kèn lá, hát giao duyên, Chảo thắng cố Guinness...). 

 Tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật trên địa bàn huyện thông qua các Hội 

diễn nghệ thuật quần chúng; Hội thi thể thao nhằm tuyên truyền, quảng bá và 

khuyến khích phát triển các loại hình nghệ thuật văn hóa dân tộc. 
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 Tăng cường công tác quản lý, phát huy tốt giá trị các di tích lịch sử văn hóa, 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện đưa vào khai thác phát triển du lịch. 

 1.4. Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa 

gắn với phát triển du lịch 

 Tiếp tục rà soát và đề nghị nguồn kinh phí mục tiêu quốc gia đầu tư hoàn 

thiện hệ thống thiết chế văn hoá từ huyện đến các thôn bản đạt chuẩn theo quy định 

của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, đến năm 2021 xây mới 28 nhà văn hoá thôn 

(do sáp nhập). Làm tốt công tác xã hội hóa để hoàn thiện các thiết chế nằm ngoài 

ngân sách từ nguồn mục tiêu quốc gia để mỗi nhà văn hóa thực sự là điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng đồng và là một bảo tàng mini gìn giữ và bảo tồn các nét văn hóa 

của thôn bản.  

 Quy hoạch quỹ đất đề nghị tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông; Nhà thi đấu đa năng tại Bắc Hà để có thể 

đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và cấp quốc gia, tạo điểm đến 

cho du lịch huyện Bắc Hà. 

 2. Phát triển du lịch thực sự trở thành khâu đột phá. 

 2.1. Tiếp tục đề nghị việc hoàn thiện hạ tầng nhằm phát triển du lịch. 

 Đề nghị tỉnh hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng lớn phục vụ phát triển kinh 

tế xã hội của huyện nói chung, lĩnh vực du lịch nói riêng: nâng cấp tỉnh lộ 153 từ 

ngã ba Bắc Ngầm (huyện Bảo Thắng) đến Bắc Hà, hoàn thiện việc trải asphalt 

đường nội thị Bắc Hà. Nâng cấp sửa chữa đường liên xã phát triển du lịch (Đường 

Phéc Bủng Bản Phố đi Nậm Giá Cốc Ly; Đường vào động Thiên Long xã Tả Van 

Chư; Đường vào điểm điểm du lịch thôn Háng Dê xã Bản Phố; Đường lên thác 

Sông Lẫm xã Tả Củ Tỷ; Đường vào điểm du lịch Ngải Thầu xã Na Hối), đường 

vào Đề Trung đô (Bảo Nhai), Đường Nậm Làn (Nậm Mòn đi Cốc Sâm (Cốc Ly), 

đường Hoàng Thu Phố đi Nhiều Cồ Ván (Tả Van Chư). 

 Làm việc, trao đổi với các công ty (Công ty điện lực, công ty nước, công ty 

môi trường), các nhà mạng (Mobiphone, Viettel, VNPT) đóng trên địa bàn huyện 

về việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng viễn thông, điện, nước, dịch vụ vệ 

sinh môi trường, hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng... đồng bộ phục vụ nhiệm vụ 

chính trị và phát triển du lịch. 

 2.2. Đầu tư, thu hút đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật về du lịch 

 Xây dựng bức phù điêu nhận diện thương hiệu du lịch Bắc Hà; Quy hoạch và 

di chuyển chợ đêm Bắc Hà. 

 Nâng cấp hệ thống các khách sạn đạt từ 2 sao trở lên theo TCVN và đạt chuẩn 

ASEAN Hotel (7 cơ sở 195 phòng), Tiếp tục nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ khách du lịch. 

 Triển khai thực hiện và hoàn thành các dự án lớn: Dự án cải tạo lại Hồ Na Cồ, 

khu vui chơi công viên Hồ Na Cồ, tổ hợp khu tâm linh trên núi Ba mẹ con, Khu 
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nhà ở kết hợp làng văn hóa du lịch phía Nam Hồ Na Cồ tại thôn Na Pắc Ngam xã 

Tà Chải, chợ văn hoá huyện Bắc Hà... 

 Quy hoạch tạo mặt bằng sạch nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các 

dự án nhà hàng khách, khách sạn cao cấp, tổ hợp trung tâm thương mại và dịch tại 

trung tâm thị trấn Bắc Hà4 các điểm du lịch tại các xã phụ cận5 đồng thời tuyên 

truyền vận động người dân chỉnh trang nhà cửa sân vườn, đường làng ngõ xóm để 

làm du lịch cộng đồng đảm bảo 10% trở lên các hộ gia đình tại các xã trong vùng 

quy hoạch du lịch tham gia làm du lịch cộng đồng. 

 Quy hoạch tu bổ, tôn tạo danh thắng Động Thiên Long; quy hoạch mở rộng 

diện tích đối với Đền Bắc Hà nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái của du 

khách và phát triển du lịch. Khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác trạm 

dừng nghỉ và trung tâm thông tin du lịch của huyện tại Km7 xã Na Hối. 

 Xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn du lịch vào các xã có tua, tuyến, điểm, làng 

du lịch cộng đồng; xây dựng 2 nhà vệ sinh công cộng theo Tiêu chuẩn nhà vệ sinh 

công cộng ASEAN và 2 thùng rác tại 2 đầu công viên Hồ Na Cồ. 

 Đầu tư xây dựng, củng cố 06 làng du lịch cộng đồng tại 06 xã Tà Chải (thôn 

Na Lo); Bảo Nhai (thôn Trung Đô); Bản Phố (thôn Bản Phố 2); Bản Liền (thôn 

Đội 3); Lùng Phình (thôn Tà Chải); Cốc Ly (thôn Cốc Sâm); 02 sản phẩm du lịch 

đặc sắc đang thu hút khách du lịch (chợ Lùng Phình, chợ Cốc Ly) và là cơ sở hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận 06 điểm trên là điểm du lịch cấp tỉnh. 

 Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch triển khai các dự án phát triển cơ 

sở hạ tầng du lịch tại Bắc Hà (làng du lịch văn hóa cộng đồng 02 thôn(Thôn Tẩn 

Chư, thôn Nhìu cồ ván B) xã Tả Van Chư; thuyền và bến thuyền tại thủy điện Cốc 

Ly xã Cốc Ly. 

 Đầu tư, nâng cấp các chợ thương mại, chợ văn hóa trên địa bàn huyện, kết nối 

các tua, tuyến thăm quan du lịch gồm: Chợ Bắc Hà, Lùng Phình, Cốc Ly, Bảo 

Nhai, Bản Liền, Nậm Lúc, Tả Củ Tỷ. 

 2.3.  Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch. 

 2.3.1. Xây dựng sản phẩm du lịch khu vực trung tâm: Kết nối giữa trung tâm 

Thị trấn Bắc Hà với các xã vệ tinh quanh thị trấn, giữa huyện Bắc Hà với các 

huyện Si Ma Cai, Mường Khương (tỉnh Lào Cai), huyện Xín Mần (Tỉnh Hà 

Giang). Do vậy cần tập trung nguồn lực, ưu tiên phát triển 06 loại hình du lịch chủ 

đạo: 

 Du lịch văn hóa - cộng đồng: Kết nối các điểm đến từ Chùa núi Ba mẹ con; 

Dinh thự Hoàng A Tưởng; Đồn Bắc Hà; Đền Bắc Hà; Chợ văn hóa Bắc Hà. Các lễ 

                                                           

4. Đồi Đá, đồi truyền hình, Ngã 5 thị trấn, đồi Nậm cáy, làng văn hóa các dân tộc phía Nam Hồ Na Cồ. 

5. Điểm ngắm bình minh và hoàng hôn trên núi Ngải Thầu xã (Na Hối), điểm săn mây thôn Háng Dê, Thác tiên xã 

(Bản Phố), Thác Sông Lẫm xã (Tả Củ Tỷ), Thác Bạc xã (Bản Liền), quần thể cây nghiến 1000 năm tuổi xã (Cốc 

Ly), động thiên long xã (Tả Van Chư), Thuyền, bến thuyền tại thủy điện xã (Cốc Ly). 
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hội Nhảy lửa, Lễ hội Đua ngựa cấp huyện (tháng 6), đua ngựa cấp xã (sẽ được tổ 

chức định kỳ hằng tháng), Lễ hội Xòe (The), Lễ hội xuống đồng, cúng rừng, gầu 

tào, Lễ hội cơm mới gắn với lẽ hội cốm (Na Lo, Tà Chải)...; Phát triển 03 làng du 

lịch cộng đồng (thôn Na Lo xã Tà Chải, thôn Bản Phố 2 xã Bản Phố, thôn Đội 3 xã 

Bản Liền), thu hút đầu tư vào làng văn hóa các dân tộc phía Nam Hồ Na Cồ. 

 Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp: Khuyến khích các nhà đầu tư, đầu tư vào các dự 

lớn: Khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp (resort) đồi truyền hình; Tổ hợp nhà hàng cao 

cấp, khách sạn thương mại (Commericial hotel) dành cho hạng thương gia tại trung 

tâm ngã 5 Thị trấn và đồi đá Bắc Hà; các biệt thự nhà vườn đồi Nậm Cáy. 

 Du lịch sinh thái, nông nghiệp, làng nghề: Quy hoạch vùng chuyên canh về 

nông nghiệp, dược liệu để du khách trải nghiệm gắn với chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP); Phát triển làng nghề truyền thống tại các xã Bản Phố (nấu 

rượu), Thải giàng phố (làm hương), Bản Liền (làm nón), Nậm Khánh (dệt vải); 

Khách trải nghiệm, checkin tại Thung lũng hoa xã (Thải Giàng Phố); Trang trại 

hoa hồng km7, điểm ngắm bình minh và hoàng hôn trên núi Ngải Thầu (Na Hối), 

điểm săn mây thôn Háng Dê (Bản Phố). 

 Du lịch mạo hiểm: Hàng năm tổ chức các cuộc thi leo núi (chinh phục đỉnh 

núi Ba mẹ con, núi Cô tiên, núi Bản Phố, núi Ngải thầu...), đua tuyền trên hồ thủy 

điện (Cốc Ly, Bảo Nhai), dù lượn. 

 Du lịch sáng tạo với các sản phẩm tiêu biểu như: festival cao nguyên trắng 

Bắc Hà (gắn với lễ hội mận, đua ngựa, chợ phiên và sắc hoa cao nguyên); giải 

marathon vượt địa hình quốc tế (Bắc Hà - Si Ma Cai), giải đua xe đạp quốc tế Bắc 

Hà (Lào Cai) - Xín Mần (Hà giang). 

 Du lịch đô thị, ẩm thực, mua sắm với các sản phẩm cụ thể như: sản phẩm du 

lịch vui chơi giải trí, nhà hàng, quán bar, karaoke vũ trường; Lễ hội đường phố gắn 

với phố đi bộ và chợ đêm6, xây dựng thương hiệu ẩm thực (mâm cơm Bắc Hà). 

 2.3.2. Xây dựng sản phẩm du lịch động lực, thúc đẩy phát triển cho vùng 

thượng huyện gồm: Lùng Phình, Tả Van Chư, Tả Củ Tỷ, Lùng Cải. Tập trung phát 

triển 03 nhóm sản phẩm du lịch chính: 

 Triển khai các loại hình du lịch trải nghiệm các nét văn hóa độc đáo, phong 

tục tập quán, trang phục, ẩm thực, Lễ hội tam giác mạch... của các dân tộc Hmông, 

Phù Lá tại các làng bản và tại chợ phiên Lùng Phình. Phát triển làng du lịch cộng 

đồng tại thôn Tả Chải, xã Lùng Phình; phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch 

triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng Làng du lịch văn hóa cộng đồng 02 

thôn (thôn Tẩn Chư, thôn Nhìu cồ ván B xã Tả Van Chư) đáp ứng nhu cầu cuả 

khách. 

                                                           

6. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm vừa được Thủ Tướng Chính Phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg, ngày 27/7/2020 (Cần quy hoạch, xây dựng kịch bản chợ đêm tối thứ 7 và các 

tuyến đường đi bộ ban đêm của Bắc Hà). 
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 Du lịch sinh thái, nông nghiệp làng nghề: Có các sản phẩm về dược liệu về 

vùng mận Tả van tại các xã Lùng Phình, Tả Van Chư, Lùng Cải; Các làng nghề thủ 

công truyền thống làm yên ngựa của người Phù Lá (Lùng Phình), làm khèn Mông 

của các nghệ nhân xã (Lùng Cải). 

 Du lịch mạo hiểm: Khám phá hang động xã Tả Van Chư, đi thuyền trên thủy 

điện Lùng Cải, neo núi và thác Sông Lẫm xã Tả Củ Tỷ. 

 2.3.3. Xây dựng sản phẩm du lịch động lực, thúc đẩy phát triển cho các xã 

vùng thấp của huyện gồm: Nậm Mòn, Nậm Đét, Bảo Nhai Cốc Ly, Cốc Lầu, Nậm 

Lúc, Bản Cái. Tập trung phát triển 03 nhóm sản phẩm du lịch: 

 Triển khai các loại hình du lịch trải nghiệm các nét văn hóa phong tục tập 

quán, trang phục, ẩm thực của các dân tộc Dao, Tày, Mông tại các phiên chợ Nậm 

Lúc, Cốc Ly. Lễ hội xuống đồng gắn với lễ hội đền Trung Đô xã Bảo Nhai, lễ hội 

Nhảy lửa, Cấp sắc, Lễ hội Quế của người Dao Nậm Đét; Phát triển 02 làng du lịch 

cộng đồng thôn Trung đô xã (Bảo Nhai), thôn Cốc Sâm gắn với sảm phẩm cây 

nghiến di sản (1000 năm tuổi) xã Cốc Ly. 

 Du lịch mạo hiểm: Quy hoạch thu hút dự án đầu tư thuyền và xây bến thuyền 

trên Hồ thủy điện Cốc Ly phục vụ cho các hoạt động du thuyền và đua thuyền, trên 

Hồ thủy Cốc Ly và Hồ thủy điện Bảo Nhai bậc 1 gắn với khám phá Hang Tiên. 

 Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái - nông nghiệp, làng nghề: Phát triển 

sản phẩm tắm lá thuốc và sông hơi bằng tinh dầu Quế gắn với thăm vườn quế, cây 

quế mẹ tại  xã Nậm Đét và các xã Nậm Lúc, Bản Cái, Cốc Lầu. 

 2.4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch  

 Phát triển mạnh nguồn nhân lực du lịch ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực tại địa phương phục vụ du lịch cộng đồng, góp phần tạo việc làm trong khu vực 

nông thôn, xóa đói giảm nghèo. Thu hút nguồn nhân lực du lịch có trình độ cao từ 

các địa phương khác về làm việc tại huyện. 

 Bồi dưỡng, tập huấn lại cho nhân lực quản lý cơ sở lưu trú và cán bộ làm 

công tác quản lý du lịch các cấp cho khoảng 200 lượt người; Nhân lực lễ tân; phục 

vụ buồng; bàn, bar; kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật chế biến đồ uống khoảng 

180 lượt người. 

 Đào tạo, bồi dưỡng để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên tại 

điểm cho 100 người đồng thời tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 

cho 100 lượt người. Mỗi năm tổ chức cho 30 hộ dân làm du lịch đi tham quan học 

hỏi tại các huyện trong và ngoài tỉnh  

 2.5. Tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch 

 Xây dựng, in ấn, phát hành các video clip, tờ rơi, tập gấp, bản đồ du lịch, sổ 

tay du lịch và các ấn phẩm quảng bá khác bằng ngôn ngữ Anh, Pháp; tổ chức hoạt 

động trình diễn văn hóa giới thiệu du lịch Bắc Hà tại Dinh thự Hoàng A Tưởng, 

Phố đi bộ, Chợ đêm, các Homestay. 
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 Xúc tiến quảng bá tại các thị trường, mục tiêu quan trọng như có Pano, áp 

phích quảng bá du lịch Bắc Hà trên cao tốc Nội Bài Lào Cai (nút giao Bảo Hà 

huyện Bảo Yên, nút giao Bảo Thắng huyện Bảo Thắng), tại Thành Phố Lào Cai và 

tại Thị Xã Sa Pa. Màn hình nét tại trung tâm thị trấn Bắc Hà, xây dựng bức phù 

điêu nhận diện thương hiệu du lịch Bắc Hà. 

 Xúc tiến, quảng bá du lịch qua phương tiện thông tin đại chúng, các tạp chí uy 

tín về du lịch, một số báo, tạp chí tỉnh và quốc gia; internet, mạng xã hội; trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng: THLC; Báo điện tử (Vietnamnet, Dantri, 

laodong, vnexpress,...); Qua các trang mạng xã hội Facebook; Zalo; TikTok;... 

 Xây dựng cổng thông tin (trang Web du lịch Bắc Hà) với mục tiêu mỗi ngày 

ít nhất là một tin, bài đồng thời gửi tin, bài viết trên cổng du lịch thông minh tỉnh 

Lào Cai (laocaitourism.vn), trang thông tin du lịch Tây Bắc (dulichtaybac.vn). 

 Tăng cường tổ chức các Hội nghị xúc tiến với các nhà đầu tư lớn như: 

SunGroup, Vinhome, các công ty xúc tiến du lịch tại Hà Nội… 

 II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Giải pháp về chỉ đạo, điều hành 

 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, vai 

trò tham mưu, phối hợp thực hiện của các ngành chức năng và của các đoàn thể 

chính trị xã hội các cấp trong triển khai thực hiện Đề án. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng du lịch, 

các công trình văn hoá, thể thao đã được đầu tư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc phục vụ phát triển bền vững vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế 

hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

 Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân trong bảo 

tồn các giá trị văn hóa và phát triển du lịch huyện Bắc Hà nhanh, mạnh, bền vững. 

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa các hoạt động 

kinh doanh dịch vụ du lịch, sản phẩm văn hóa. Đặc biệt là các sản phẩm văn hóa 

độc hại du nhập từ bên ngoài. 

 2. Giải pháp về đầu tư nguồn lực 

 Ngân sách nhà nước tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông phục 

vụ phát triển du lịch, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng, như: Nhà 

thi đấu đa năng huyện, Trung tâm VH-TT-TT huyện; các công trình, thiết chế văn 

hóa, thể thao quan trọng cấp xã; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể 

thao cấp thôn, ưu tiên các thôn, xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

 Lồng ghép với các chương trình, đề án khác có liên quan để tận dụng tối đa và 

sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. 
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 Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, 

tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất về văn hóa, thể thao, du 

lịch và vui chơi giải trí phù hợp quy định của pháp luật; tham gia xây dựng đời 

sống văn hóa, hỗ trợ kinh phí tổ chức, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao phục vụ phát triển du lịch địa phương.  

 3. Giải pháp về cơ chế chính sách 

 Tăng cường kiểm tra, rà soát các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về 

văn hóa, du lịch kịp thời đề xuất các cấp sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy định 

không còn phù hợp. 

 Triển khai quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết mở rộng thị trấn Bắc Hà 

thành thị trấn du lịch và các xã phụ cận thành vệ tinh gắn với trung tâm du lịch thị 

trấn Bắc Hà. 

 Nghiên cứu vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Tỉnh, của TW (về 

đất đai, về đền bù giải phóng mặt bằng, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, về thuế…) phù hợp với địa phương để thu hút các nhà đầu tư lớn vào 

lĩnh vực văn hóa, du lịch. Hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho các hộ dân có nhu cầu đầu tư, 

phát triển du lịch nhất là du lịch cộng đồng. 

 4. Giải pháp về tổ chức bộ máy, biên chế; phát triển nguồn nhân lực 

 Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai thành lập Ban quản lý khu du lịch Bắc Hà theo 

quy định. 

 Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đội ngũ 

cán bộ có chuyên môn hóa cao; đẩy mạnh hoạt động “tự đào tạo” trong đội ngũ cán 

bộ để xây dựng bộ máy và nguồn nhân lực ngành văn hoá và du lịch theo hướng 

chuyên nghiệp. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ quản lý cao cấp 

làm việc trong các cơ sở kinh doanh du lịch. Có cơ chế để thu hút, đào tạo, sử dụng 

đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch là người dân tộc thiểu số tại địa 

phương. 

 Khuyến khích các nghệ nhân tích cực truyền dạy văn hóa truyền thống cho 

các thế hệ sau. 

 Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch 

và văn hóa, thể thao. 

 Ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú khách du lịch tại các khu, điểm du lịch; 

Số hóa dữ liệu lĩnh vực du lịch văn hoá (xây dựng cơ sở dữ liệu, hướng dẫn viên 

ảo, ứng dụng phần mềm du lịch thông minh…) 

 5. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền 

 Đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp 

của các lực lượng tuyên truyền, các loại hình tuyên truyền trong triển khai thực 

hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; Các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các 
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địa phương chủ động tham gia vào việc tuyên truyền thực hiện Đề án, phát huy có 

hiệu quả hệ thống lao truyền thanh từ huyện đến các thôn bản.  

 Tuyên truyền phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân, du khách tích cực, chủ 

động tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, an ninh trật tự, ứng xử văn 

minh trong hoạt động văn hoá và du lịch. Tuyên truyền hiệu quả bộ quy tắc ứng xử 

văn minh trong hoạt động du lịch. 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội; tích cực giải quyết vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bạo 

lực gia đình.  

 6. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá, du lịch  

 Xây dựng và triển khai Quy hoạch về lĩnh vực văn hóa, du lịch huyện Bắc Hà 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

 Ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú khách du lịch tại các khu, điểm du lịch 

do Nhà nước quản lý.  

 Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy định về công tác quản 

lý hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du 

lịch và các thiết chế văn hoá cơ sở. 

 IV. NHU CẦU VỐN 

 1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 2.795 tỷ 619 triệu đồng. 

 2. Cơ cấu vốn: Ngân sách Trung ương: 3 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 152 tỷ 200 

triệu đồng; Ngân sách huyện 8 tỷ 865 triệu đồng; Vốn Doanh nghiệp: 2.516 tỷ 950 

triệu đồng; Nguồn dân đóng góp: 4 tỷ 800 triệu đồng; Tích hợp các đề án khác 109 

tỷ 804 triệu đồng. (Có biểu kèm theo). 

 

PHẦN III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo Đề án 

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thường xuyên, trực tiếp là 

các đồng chí Thường trực Huyện ủy. 

 2. Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin 

 Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, quán triệt và hướng dẫn 

thực hiện đề án đối với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan. Xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện từng nội dung của đề án. Kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện đề án. Tổng hợp báo cáo định kỳ, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng 

mắc để phản ánh với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và tham mưu đề xuất 

giải pháp, biện pháp giải quyết. 
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 3. Các cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng, Phòng Nông Nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Nội 

vụ, Phòng Giáo dục & đào tạo, Phòng Dân tộc, Phòng LĐTB&XH, Trung tâm Y 

Tế, Trung tâm Văn hoá, TT&TT. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đối 

chiếu với các nhiệm vụ giải pháp của Đề án phối hợp với cơ quan chủ trì xây dựng 

kế hoạch cụ thể từng năm tổ chức thực hiện. 

 4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

 5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện: Xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống; Tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân ngăn chặn, đẩy lùi và hướng tới không có các tập tục lạc hậu trong việc cưới, 

việc tang, trong lễ hội và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân. 

 6. Các chi, đảng bộ trực thuộc: Trên cơ sở Đề án các chi, đảng bộ xây dựng 

kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp của Đề án tổ chức thực hiện. Hằng 

năm tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết để phát huy những nội dung làm tốt đồng 

thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

 Trên đây là Đề án "Phát triển văn hóa, du lịch huyện Bắc Hà giai đoạn 2021-

2025" của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà./. 

Nơi nhận:           T/M BAN CHẤP HÀNH 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (B/c),            BÍ THƯ 

- Sở Văn hóa, Thể thao và DL, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

- Các Ban XDĐ Huyện uỷ, 

- MTTQ và các đoàn thể CT-XH, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, 

- Lãnh đạo VPHU, 

- Lưu VPHU.                                   Nguyễn Duy Hoà                                              
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