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I. T11H HINH 

Lao Cai có vj trI thun lvi, là "CAu ni" trên tuyn hành lang kinh t Con Minh 
(Trung Quoc) - Lao Cai - Ha Ni - Hãi PhOng - Quãng Ninh (Vit Nam); Tài nguyen 
phong phü, van hóa da dng vâi 25 nhóm ngành dan tc, cO Khu du ljch quc gia Sa 
Pa vó'i ljch sU hInh thành và phát trin trén 110 näm vâi tài nguyen du ljch nM bet,  dtc 
sc và han 50 di tIch ljch si'r, danh lam thing cãnh, khI hu mat me quanh närn, dtc 
bit cO dinh nüi Fansipan cao 3.143m duvc mnh danh là nóc nhà Dông Duang; vOi 
nhü'ng thira rung bc thang ki  vi nht trên th gió'i. Day là ngun tài nguyen vô giá, 
lvi th lan d Lao Cai phát trin các loi hinh du ljch. 

Phát trin du ljch Lao Cai tuo'ng xirng vâi tim näng, th manh  ni tri cüa tinh, 
dua du ljch thirc sir trâ thành ngành kinh t müi nh9n phát trin dt phá, gop phn dôi 
mOi mô hInh tang truâng, tái cu tnic nn kinh t theo hu&ig nâng cao chit luçmg, 
hiu qua và tInh canh  tranh, phát trin bn vng, th?c cht có chiu sâu, là yêu câu, 
dôi hôi dt ra di vài cp üy Dãng, chInh quyn và Nhân dan các dan tc tinh Lao Cai. 

Trong 10 närn qua, thirc hin và vn diing sang tao  các nghj quyêt, chin hrqc 
quc gia v phát trin du ljch, Tinh üy dà ban hành các nghj quyt, d an, chuo'ng trInh 
hành dng d xây dirng Lao Cai tra thành mt trong nhu'ng dim dn du ljch quan 
trçng cüa khu virc Tây Btc và Ca nuâc; du ljch Lao Cai dâ dat duvc nhüng buó'c tin 
quan tr9ng, tim nang, lgi th v tài nguyen thiên nhiên, van hóa cUa tinh duçic quan tam 
xay dmg thành các san pMm du ljch dc sic, dua vào khai thác khá hiu qua. Tc d 
tang truang bInh quân h.rcing khách du ljch dt 14,4%/näm, tng thu tr khách du ljch tang 
31 ,7%/nãm. Cong tác quán l nhà nuó'c v du ljch duc tang cuang bào dam dng b va 
hiu qua, môi tnrô'ng du ljch dugc cái thin; nhn thirc v vj trI, vai trô cüa du ljch trong 
phát trin kinh th - xa hi duc nâng len; Quy hoach Khu du ljch quc gia Sa Pa ducic 
Thu tuó'ng ChInh phü phé duyt, Sa Pa duvc cong nhn là Khu du ljch quôc gia; két cãu 
ha tAng, co sâ 4t chit v du ljch duçc quan tam dAu tu. V trI du ljch Lao Cai trên bàn d 
du ljch cüa Vit Nam duçic khAng djnh, thu hut nhiu nhà dAu ttx vOi nhiu dir an lan v 
du ljch, dch vii, tao  tin d quan tr9ng cho phát trin du ljch trong thi gian tai. 

Tuy nhiën, ngành du ljch Lao Cai con mt s khó khän, han  ch& Du ljch phát 
trin chua tuang xiimg vài ti&m näng, lvi th, chua trâ thành ngành kinh th müi nh9n 
dt phá, dóng gop vào GRDP cüa tinh cOn thp. S6 lung, chAt luqng các san phâm du 
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ljch chua dáp üng du'çc nhu cu thirc tin. Kt cu ha tng và djch vii h trçi cOn thiêu 
dng b, quy mô doanh nghip nhO, hoat dng phân tan, thiêu chuyên nghip, lien kêt 
chua tht, hiu qua thp. Cong tác quãn 1 nhà nuc v du ljch chua theo kp tôc d 
phát trin, bôc lô nhiu han ch, nht là quàn 1 di vài quy hoach du ljch, các khu, 
dim du ljch, chit 1uçng djch vu con thp, di ngü can b lam cong tác quãn 1' nhà 
rnró'c v du ljch cOn thiu và yu v chuyên môn; cong the dào tao,  thu hi'it nguôn nhân 

1rc chit lu9ng cao chua dáp 1r11g nhu cu sir dtng. Các hoat  dng xüc tiên, quáng bá 
chua phong phü, thiu chin 1u?c lâu dài, nht là di vài thj truYng quôc te tr9ng 
dim. Ngun kinh phi tr ngân sách du tu cho phát trin du ljch nhIn chung cOn thâp, 
chiia dáp irng kp so vó'i yeu cu phát trin du ljch; tInh trng ô nhiêm môi tnrmg, 
thiên tai, djch bnh Covid-19, tai nan  rüi ro trong hoat  dng du ljch vn cOn tim an. 

Nguyen nhân cüa nhU'ng khó khän, han  ch nêu trên xut phát chU yu là: Nhn 
thirc, hành dng cüa mOt  s cp üy, ca quan, chInh quyn dja phuang, cong  dng dan 
cu, doanh nghip dM vi si,r phát trin du ljch chua that dy du, dung thm, tuong xirng 
v9i thuang hiu Khu du ljch quc gia Sa Pa và tim näng 19'i th du ljch Lao Cai. Cong 
tác xay di.rng quy hoach du ljch dã ducic chñ tr9ng, tuy nhiên cong tác quàn l và thirc 
hin các quy hoach du ljch cOn thiu tMng nht, dng b, kjp thai và chua duçic quan 
tam du lit dung mirc. Vic tham muu và t6 chrc trin khai thc hin các chü trucing, 
chInh sách phát trin du ljch cüa cac ngành chñc näng chua kjp th0i; chua có nhiu ca 
ch& chinh sách thu hut, h trg các doanh nghip du ljch vra và nhO. Thiu nguôn nhân 
lrc, lao dng du ljch chit luçmg cao, nht là di ngü quãn l cao cp. Ca s ha thng, 4t 
chit k thut phic V11 phát trin du ljch thiu dng b chua dáp irng ductc yêu cu phát 
trin. Du lit cho cong tác xi'ic tin, quãng bá du Ijch chua nhiu. 

II. QUAN DIEM, MUC  TIEU 

1. Quan diem 

- Phat trin du lch nhanh, bn vulig, chuyên nghip, hin dai,  hiu qua theo các 
tiêu chun quc gia và quc th, cO trçng tam, tr9ng dim. U'u tiên tp trung nguôn lijc 
d phát trin du ljch tth thành ngành kinh th müi nh9n "dot phá" và ngày càng chim 
t' trong cao trong ca cu GRDP cUa tinh, g.n vâi phát trin kinh t - xã hi, bào dam 
an ninh - quc phOng cüa dja phuo'ng, tao  dOn by và là dng 1irc thüc dy manh  me sr 
phát trin các ngành, linh vrc khác, gop phn thirc hin 02 dt phá chin lu?c cüa 
tinh; gn di mi mô hinh tang truâng du ljch diia trên nn tang tang truO'ng xanh, giü 
gin, phát huy bàn sc van boa dan tc, cánh quan và bào ye môi trung sinh thai. 

- Phát trin du ljch dtra vao ngun lirc ni t?i  là chin 1uc ca bàn, lâu dài; tranh 
thu ngun hrc ben ngoài là quan tr9ng, tao  dt phá. Dy manh  xà  hOi  boa, thu hut các 
ngun lirc trong nuc và nuàc ngoài cho du lit kt c.0 ha tng tai  cac khu, dim du 
ljch; san phm chit lix'ng cao; tang cuO'ng quán 1 nhà nuc, bào ye các tài nguyen du 
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lich, xã hôi boa ti da v du tir, phát trin các san phm du ljch vâ thirc hin chuyên 
dôi so trong phát trin du ljch. 

- Phát huy ti da tim näng lçi th dc tnrng v ttj nhiên, bàn sc van hóa d phát 
triên du ljch, tang cuing lien kt, hçTp tác trong nuOc và quc th v du ljch. 

- Phát trin du ljch gán vài chi.rong trInh xay dirng nông thôn mâi, nâng cao dOi 
song 4t chit, tinh thAn cho ngui dan, phát trin vüng dan tc thiu s& khu virc biên 
gii, gop phAn tIch cijc, hiu qua, xây dirng Lao Cai thành khu v1rc phông thu vng 
chc v quc phông - an ninh, phát trin n djnh, bn vUng. 

2. Muc tiêu 

2.1. Myc lieu lông qudt 

PhAn dAu dn näm 2030, Du ljch Lao Cai là ngành kinh tê müi nh9n dt phá, tao 
tin d dn näm 2050 tr thành ngành kinh t chü do quan trQng, là dng lirc phát 
trin kinh t - xa hi, có h thng Co s ha tAng và djch vii du ljch dông b, hin dai, 
giàu bàn sc van hoá, trâ thành trung tam du ljch nghi di.rO'ng sinh thai, canh  tranh 
duc vi các trung tam du ljch lou trong nuàc và khu vçrc, dáp ü'ng các tiêu chuân du 
ljch quc gia và quéc t. 

2.2. Myc lieu cy t1zè 

- Dn näm 2025: PhAn dAu don tr 10 triêu hro't khách du ljch trâ len. Tong thu tr 
khách du ljch: Dat  44.750 t dng; dóng gop vào GRDP cüa tinh t1r 22 - 23%. Tao  ra 
khoàng 40.000 - 42.000 vic lam trong linh virc du ljch (trong do 18.000 lao d5ng tricc 
tiê'p, 24.000 lao d5ng gián ti4p). 

- Dn nàm 2030: PhAn dAu don tü 13 triêu luat khách du ljch trâ len. Tong thu tir 
khách du ljch: Dat  63.540 t' dng; dóng gop vào GRDP cüa tinh uc dat  25%.  Tao  ra 
khoãng 50.000 - 55.000 vic lam trong linh virc du ljch (trong do 30.000 vic lOin tryc 
tié'p, 25.000 viçc lam gián tiê'p). 

- Dn näm 2050: PhAn dAu don tü 18 triu hrçit khách du ljch trâ len. Tong thu tir 
khách du ljch: Dat  12 1.600 t' dng; dóng gop vào GRDP ithc dat  khoãng 30%. Tao  ra 
khoãng 80.000 - 100.000 vic lam trong linh vrc du ljch ('trong dO 50.000 vic kim 
truc tié'p, 30.000 vic làn'z giOn tié'p). 

- Hoàn thin phát trin không gian du ljch theo 03 vüng du ljch tr9ng diem: Vüng 
I - Tây Bc ('Sa Pa - Bat XOt - ThOnh p1i Lao Cai); Vüng II - Dông Bäc (BOc Ha - 
Mir&ng Khtroi'zg - Si Ma Cai,); Vüng III - PhIa Nam (BOo Yen - BOo ThOng - Van Bàn,). 
Djnh huóug ma rng không gian du lich cüa Sa Pa kt nôi vâi Y T', Trung tam kinh 
t cira khAu Thành ph Lao Cai; dng thai phát trin không gian du ljch mai t?i  Bao 
Hâ Bc Ha, Mumg Khuang, Báo Th.ng, Van Bàn và Si Ma Cai,...; tao  ra h tMng 
các san phAm du ljch da dng phc vii thj triiang ni dja, quc t, hInh thành h thng 
các san phAm du ljch dc trirng ti 3 vmg trçng dim du ljch. 
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- Khu du ljch qu6c gia Sa Pa d?t  danh hiu do thj du ljch sach  theo tiêu chI cüa 
Asean, vó'i các san phm du ljch nghi duO'ng, sinh thai, van hoá và du ljch cong  dông 
däc sic, hp din; Y T (Bat Xát) trâ thành trung tam du ljch sinh thai nghi duOng 
xanh theo tiêu chun bn vUiig toàn cu (GSTC); thành ph Lao Cai là khu du ljch hap 
dn vci các san phAm du ljch giãi trI cao cp (casino, golf, cong viên giãi trI, trung tam 
t chüc s1r kin quc t MICE), là cu nM cüa các tour du ljch quc t vài Van Nam, 
Trung Quc va nguc lai,•••;  Khu du ljch Bc Ha tri thành khu du ljch dc sac cüa tinh 
và khu virc Tây Bc. 

III. NHIM VIJ, GIAI PHAP 

1. Tang cu*ng sr lãnh do cüa cp üy Dãng, ngu*i thrng dâu, si vào cuc 
cüa h thông chInh trj, các ngành các cap 

- Tang cithng sr lành dao  cüa cp uS' Dãng, tr9ng tam là nghiên cüu dôi mâi 
phuo'ng thüc lãnh dao,  tang cthng cong tác kim tra, giám sat cüa cp Uy Dãng di vâi 
s1r nghip phát trin du ljch tai  dja phuong. Huy dng si.r vào cuc cüa cá h tMng 
chjnh trj, các ngành, các cap, tao  dng thun, trách nhim cüa ngithi dan, doanh 
nghip trong tham gia xay drng và thirc hin các mic tiêu, nhim vii phát trin du llch. 

- Xác dinh du ljch là ngành kinh t dich vi1 thng hçrp, cO tInh lien ngành, lien két 
vüng, xã hi hóa cao và mang ni dung van hóa sâu sac, có giá trj kinh t cao, tao 
nhiu vic lam, nâng cao thu nhp cho ngtthi dan, gop phn chuyn djch ca cu kinh 
t, co cu lao dng, dóng gop quan tr9ng vao thic dy tang tnrO'ng, phát trin kinh tê - 
xà hi, bào dam quc phông, an ninh, di ngoi. Co co ch& chInh sách d huy dng 
sir vào cuc quyt 1it, hiu qua cüa cã h thng chInh trj, doanh nghip và các thng 
lop Nhân dan. 

2. Tuyên truyn, nãng cao nhn thIrc, Mi mó'i tir duy ye phát triên du ljch 

- Tp trung di mâi Cong tác tuyên truyn, giáo diic nâng cao S' thüc, nhn thrc 
v phát trin du ljch có trách nhim, báo v môi tmng; huy dng sir vào cuc cüa cá h 
thng chInh trj, cong dng dan cu, các dan vj kinh doanh du ljch và khách du ljch tham 
gia bão v môi tru&ng sinh thai, tham gia xây d'trng môi truOng du ljch van minh, ljch 
sir, an toàn, nht là t?i  Khu du ljch quc gia Sa Pa và cac Trung tam du ljch cüa tinh. 

- Di mâi manh  me tu duy, phát trin du llch  theo quy 1u.t kinh t thj tru?mg, bão 
dam nht quan tr quan dim, muc tiëu, chixang trInh hành dng và cO ca ch, chInh 
sách dt phá, clap irng yêu cu phát trin du ljch thânh ngành kinh té müi nh9n; bão dam 
hài hôa lçii ich giüa Nhà nuâc, doanh nghip và nguài dan trong phát trin du ljch. 

- Mt trn T quc và các th cht'rc chInh trj - xâ hi các cp dy manh  han nüa 
cong tac tuyên truyn 4n dng d can b, clang viên, doàn viên, hi viên, doanh 
nghip và Nhân dan hiu, nm vng chü truang cüa Dáng, chInh sách, pháp lust  cña 
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Nhà nuOc, miic tiéu, djnh huo'ng cUa tinh, trách nhim cüa h thng chInh trj, cfia 
doanh nghip và cong dng xä hi v phát trin du ljch. 

- Ph bin, nhân rng các din hInh cách lam hay v phát trin du ljch trong 
tinh, kjp thOi khen thumg dng viên và tao  diu kin thu.n 1?i  cho các doanh nghip 
có nhiêu dóng gop tIch circ vào sir phát trin du ljch cüa tinh. 

3. Xây dijng trin khai quy hoich, cr ché chInh sách phát trin du ljch, san 
phâm du ljch 

- Tp trung chi dao  rà soát hoàn chinh và thirc hin Quy hoach phát trin kinh th - 
xã hôi cüa tinh cO tIch hcip quy hoch phát trin du ljch, bão dam thm nhIn chin 1ixçc, 
n djnh và mang thm nhIn quc M. Nâng cao hiu içrc, hiu qua quãn l nhà nuàc di 

vài cong tác quy hoach v du llch  ('tic quy hoçzch tang the' de'n quy hoçich vIing, quy 
hogch các khu, dié'm du lich và quy hogch tImg c4c  an cy th4) báo dam tinh dng b, 
thng nhtt. Chü tr9ng khão sat, diu tra, phân loai dánh giá, tng hçp các nguôn tài 
nguyen du ljch d lam co' sâ hoach  djnh chü tnro'ng, chInh sách phát trin du ljch, thu 
hut du tu. T.p trung hoàn thin và phát trin không gian 3 vñng tr9ng diem du ljch gän 
vi tiém näng 191 th& nht là phát trin du ljch cong  dng, khu vrc biên giói, vüng dng 
bào dan tc thiu s, vñng cao cüa tinh. Tip tiic nghiên ciru d xut các ccx ch, chInh 
sách khuyn khIch phát trin du ljch, trong do quan tam dn chInh sách v phát trin san 
phm du lch, xüc tin quáng bá du ljch, h trg doanh nghip vüa và nhO du tu phát 
trin du ljch và dào tao  ngh du ljch,... 

- Trin khai th1rc hin hiu qua chInh sách h trç phát trin du ljch Lao Cai; chinh 
sách dào tao,  thu hut ngun nhân lirc chit lixcmg cao cho linh vrc du ljch; dcxn giàn hóa 
thu tic tham quan khu vrc biên giâi, phát trin kinh th ban dêm ('trQng tam tgi thành 
phá Lao Cai, thi xd Sa Pa, huycn Bat Xát, Bác Ha, Báo Yen). 

- Nghiên ci'ru xây dimg ccx ch& chInh sách nhm bão tn, khai thác, phát huy các 
di san van hóa truyn thng phiic v1i phát trin du ljch; ru tiên h trcy kinh phi xây 
dirng các chuo'ng trInh biu din ngh thut dan tOc  dc sic, các san ph.m du ljch theo 
xu hu&ng phát trin cUa thj trurng du 1ch th gió'i và dáp 1rng nhu c.0 cüa mci dOi 
tirçxng khách du ljch. 

4. Fiâu tu' phãt trin kt cu hi tng, cr sr 4t chat, k5 thut phic vi du 1ch 

- Huy dng và sr dung lng ghép các ngun lirc tir nguôn ngân sách Nhà nuc 
d&u tu phat trin ha tng giao thông tai  các dja bàn du ljch tr9ng dim; nâng cao khã 
näng kt ni giao thông giüa các khu dim du ljch trong tinh và các dja phucing trong 
nuó'c; dng thxi tang cithng huy dng, da dng boa các hInh thüc du tu trong và 
ngoai nirc nhm phát trin dng b kt cu h tang thit yu, quy mO Ian phic vii du 
ljch, dc bit t?i  khu du ljch quc gia Sa Pa, khu du ljch Bc Hâ, khu du ljch Bão Ha 
(Bao Yen) và thành ph Lao Cai, các thit ch van hOa, cong viên van hóa,... 
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- Tang cuô'ng sir phi hçip cüa các ngành, the cp di vi phát triên du ljch và 
thu hut mi thành phn kinh t trong xã hti tham gia phát triên du ljch. Khuyên khIch 
các nhà d.0 lii chin lugc du tis các khu, dim du ljch, các dir an du ljch quy mô 1ón, 
các trung tam mua sam, giãi tn chit hr9'ng cao tai  các dja bàn du ljch trçng diem; phát 
trin h thng san ph.m du ljch da dang, däc sac, ch.t lugng cao, quy mô cap quôc te, 
qu6c gia, du tu xay dirng mt s ha tang kt ni giao thông 'C'áng hang k/ióng Sa Pa, 
h thong giao thông idt nái các kliu, diê'm dii lich, dtr&ng giao thông kIt nói các k/iu 
du ljch Sa Pa - V T35, Lao Cai - Y T; kIt nh San bay - Khu du ljch qudc gia Sa Pa,...) 
ha thng s, phát trin du ljch an toàn, than thin,... phát trin các san phm du ljch d9c 
Song Hng; các san phAm du ljch nghi duo'ng nüi, du lich  van boa, du lich  sue khoé, du 
ljch tam linh, du ljch cong  dng, du ljch th thao rnio him..... 

- Thüc dy phát trin du ljch cong dng thông qua huy dng nguôn 1irc trong 
Nhân dan gn vO'i chInh sách tin dung mi dài và h trq cüa Nhà nithc trong xây dimg 
nông thôn mfii. 

5. Phát trin, dào tio nguôn nhân hyc du ljch 

- Nâng cao chit luçing ngun nhân hrc cã v quãn 1 nhà nuc, quãn trj doanh 
nghip và lao dông ngh du ljch. Dy manh  dào  tao,  nâng cao chit liing di ngü can 
b lam cong tác quãn l du ljch; dào tao,  bi duthig thirc hành nâng cao trInh d 
chuyên mon nghip vi cho lao dng ngành du ljch. Tp trung dào tao  nguôn nhân lirc 
chit luçmg cao vâi chü truang ly con ngui là chü th, là trung tam, là ngun içrc, 
dng lirc phát trin du ljch. 

- M rng hçip tác, tranh thu sir giüp do' v khoa h9c, k thut, cong ngh, tài 
chInh, kinh nghim, k' nng,... cüa các t chuc dào tao  du ljch trong nuâc và quôc tê. 
Truc mt lam t& cong tác dào tao  ngoai ngü và các kin thüc ca bàn v ph1ic vii, ye van 
hóa ing x1r, van hóa giao tip cho di ngü lao dng tnong ngành du ljch và Nhân dan sinh 
sng tai  các trung tam du ljch cña tinh. T chuc dánh giá và xây dimg d an phát tniên 
ngun nhân Iirc du ljch d dáp iirng yeu cu phát trin. Hang näm, dành kinh phi phü hçp 
tr ngân sách nba nithc, kt hçTp kinh phi cüa doanh nghip, nguài lao dng dê thirc hin 
cong tác dào tao  và phát trin ngun nhân 1irc chit lucing cao, dt chuân quôc té. 

- Tin hành nà soát cci sâ vat chit, tap trung du tu cO tr9ng tam, tn9ng diem, 
dng b các yu t dam báo nâng cao chit hrçrng dào tao  các ma ngành1ngh ye du 
ljch, djch vii tai  cac ccr sO' giáo dçic ngh nghip thuc các dja phuo'ng CO tiêm nàng 
phát trin manh  v du ljch; xãy dimg Truo'ng Cao ding Lao Cai trO' thânh trung tam 
dào tao  ngun nhân 1irc v du ljch dáp 1rng yeu cu phát trin cua tinh. 

6. Dy mnh lien kt, hQ'p tác, xüc tin quãng bá phát triên du ljch 

- Khai thác ti da lcci th tuyn hành lang Con Minh (Trung Quc) - Lao Cai - 
Ha Ni - Hái Phông - Quãng Ninh (Viêt Nam) d kt ni du ljch nüi vO'i du 1ch bin; 
mo' rng lien kt vO'i các trung tam du lich lan cua Viêt Nam: Ha Ni, Dà Nng, Thành 
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ph H Chi Minh, Khánh Hôa,... d khai thác cac 1oii hInh du ljch nghi duong nüi 
cao cap; tiêp tiic chiscmg trInh hçp tác phát trin du ljch 8 tinh Tây Bc m rng Lao 
Cai - Yen Bái - Phü Thç - Ha Giang - Lai Châu - Din Biên - Sm La - Hôa BInh khai 
thác tuyên du ljch vông cung Tây Bc, Vông cung Tây Bc - Dông B.c két nôi vói 
thành phô Ho ChI Minh; lien kt vói thành pM Luang Prabang (Lao), Chiêng Mai 
(Thai Lan) d phát trin các san phm du 1ch chuyên bit; phát trin tuyn du ljch 
rung bc thang lien quôc gia: Mu Cang Chãi (Yen Bái) - Sa Pa (Lao Cai) - Nguyen 
Ducing (Van Nam, Trung Quc); nghiên cru, d xu.t các chuong trInh xUc tin, quáng 
bá du ljch tai  mt s thj tnrng tr9ng dim quc t. Hcrp tác chat chë và có hiu qua 
vri các tp doàn iOn, nba du tir chin lu?c phát d phát trin san phâm, djch vii du 
ljch cao c.p, du ljch nông nghip, du ljch cong dng. 

- Di mOi phixcrng thirc, cong cii, ni dung, dy manh  chuyn di s trong xüc 
tin, quáng bá du ljch, báo dam thirc hin tMng nht dng b, chuyên nghip, hiu 
qua; phát huy sOc manh  cOa truyn thông và tang cuO'ng quáng bá trên mng xà hi. 

- Nghiên cOn d xut M trçi doanh nghip xay dimg thrnmg hiu manh  mang 
quc gia và canh  tranh quc t trong các linh virc 1t hành, khách san,  khu vui chai giái 
trI; nghiên cOn xây dung däng k sO hüu, biu tllç'ng, thuang hiu du ljch Sa Pa - 
Fansipan; tang cuô'ng xã hi hóa, h9p tác cong tu (PPP) tao  môi truOng d các doanh 
nghip du ljch và các t chOc quc t xây dimg và t chOc các chuang trInh quãng bá, 
xOc tin du ljch, phát trin san phm du ljch dam bão thit thirc, hiu qua. 

7. Phãt trin các thj tru*ng, san phãm du ljch 

- Xây drng chin 1uçc phát trin thj truOng du ijch da dng, chO tr9ng phát triên 
manh thj truOng khách du llch  n)i dja vOi các san ph.m du ljch dc dáo (du ljch nghi 
dith'ng cao ca'p, van hóa, cong dong; sinh thai, hông nghip, lang nghe du ljch the 
thao; hói tháo, su kiên; mua sam; din thy'c, du lich thzrc te áo - du ljch thông ininh, du 
l(ch biên gió'i), dy manh  han nüa vic phát trin thj truO'ng khách quôc tê. Tp trung 
thu hOt thj truOng khách cO khã nàng chi trã cao vOi các san phm du ijch ye dêm. MO 
rông lien doanh, lien kt vói các di tác trong nuO'c và nuOc ngoài, tIch circ ho trg các 
doanh nghip M chOc các hoat dng phát trin thj truing, lien kt các chuang trInh và 
san phm du ljch. Hmnh thành san phm du ijch trãi nghim nOng nghip kt h9p nghi 
duOng, chàm soc sOc khOe gn vOi các san phm nông nghip, dy manh  chuang trInh 

mi xã mt san phm, san xut các san phm mang dc trung phiic vi.i khách du ljch. 

- Xác djnh Khu du ljch quc gia Sa Pa, thành pM Lao Cai, Y T (Bat Xát) là 
dja bàn tr9ng dim d tp trung phát trin các san phm du itch dac  tru'ng; Bäc Ha là 
trung tam k& ni giQa Bào Yen - Bão Thing - Si Ma Cai - XIn Mn - Quang BInh (Ha 
Giang). Xây dirng, du tu phát trin hoàn thin các san phm du ljch gn vOi các net 
d.c tnmg th manh  cUa tOng vOng. 
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- Nghiên ciru các giãi pháp phic hM và phát trin du ljch trên dja bàn tinhtrong 
diu kiên bInh thtthng, sau khi djch bnh Covid-19 duqc không chê, day lüi; dê xuât 
các loai hInh du ljch, các san ph&m du ljch dáp rng trong diu kin phông chông dlch 
bnh, 1rng phó vi thai tit bAt thuông, bin dM khI hu. 

8. Nâng cao hiu lirc quãn 1 nhà ntthc và chuyên dôi s trong du Ijch 

- Nghiên ci'ru, d xuAt mô hInh t chirc bO may quãn 1 nhà nuâc ye du ljch dc 
thü, phü hçTp vâi yêu c&u phát trin dt phá ('thành lap So' Du lich khi cO dii dieu kién, 
thành 1p  Ban quán 1j K/iu du i/c/i quc gia Sa Pa,...). 

- Nâng cao näng lxc can b quãn l' du ljch các cAp; b sung nhân lirc và cac 
diu kin 4t chAt k thut phiic vi1 cong tác quail 1' nhà nixâc v du Ijch tii 03 vüng 
tr9ng dim phát trin du ljch cüa tinh. Nâng cao hiu l?c,  hiu qua quãn 1 nhà nrnic 
di vó'i hoat dng kinh doanh du ljch; các khu, dim du ljch, nhAt là các khu du ljch 
tr9ng dim nhu: Khu du llch  quc gia Sa Pa, thành ph Lao Cai, BAc H, Báo Ha, cac 
trung tam du ljch khác và quãn 1 lit hành, km trü, djch v1. 

- Tang cuO'ng vai trô, hiu qua hoat dng cüa các Hip hi du ljch d bào darn 
cAu ni giita doanh nghip kinh doanh du llch  và các co quan quàn 1 nhà nuóc. Tang 
cuang cong tác thanh tra, kim tra, xir 1 nghiêm các vi phm, sai phm trong lTnh vijc 
du lch, nhm tao  môi truang canh  tranh blnh ding, tao  diu kin thu.n lçii cho doanh 
nghip và cong dng phát trin du lch, han  ch tInh trang nâng giá djch vi, ban không 
dung giá niêm yt, ban hang rong, deo barn khách du llch. 

- DAy nhanh vic hoàn thin d an chuyn dM s trong ngành du ljch; phát trin 
du ljch thông minh; xüc tin, quáng ha, xây dimg thixo'ng hiu du ljch Lao Cai - Sa Pa 
"dc bitt  là cOng tthc quán i khách du i/c/i tgi Khu du ljch quc gia Sa Pa). Cãi tiên h 
thng thu phi thông minh và tang cuang ngun thu ngân sách 1inh virc du ljch, quán l 
t& tài nguyen du ljch, kim soát, giám sat và thông tin cãnh báo v các vAn d lien quan 
dn hoat dng du ljch, môi tnrrng, an ninh trt tçr, giao thông,... trên co sâ i'rng dung 
khoa h9c, cong ngh hin dai  và nn tang cong ngh s& Phát trin h sinh thai du ljch 
thông minh; ü'ng ding cong ngh s d k& ni nh.m h trg yà tang träi nghim cho 
khách du ljch. IiJ'ng diing rng rãi Cong ngh trong thanh toán djch v1i du ljch huâng tói 
giãm thiu thanh toán b.ng tin mat. lng ding cOng ngh thông tin d hoàn thin h 
thng thng kê du ljch; xây dmg h thing ca sâ dIt lieu ngành du ljch. 

IV. TO CHIJ'C THVC HIN 

1. Dáng doàn HDND tinh, Ban Can sir Dang UBND tinh chi dao  vic rà soát, b 
sung, ban hành các co ch& chInh sách, quy djnh, quy ch pháp 1 thun 1i nhAt cho 
vic phát triM du ljch tinh Lao Cai; tang cng giám sat vic t chuc triM khai thirc 
hin Ngh quyt. 



2. Ban Can sir Dàng UBND tinh chi do xay dirng K hoch triên khai thirc hin 
Nghj quyt; dua miic tiêu, nhirn v11 phát trin du ljch vào k hoach phát triên kinh tê - 
xã hti hang nàm, 1ng ghép ni dung phát trin du ljch vào các k hoach, chi.rcmg trInh 
phát trin kinh t xà hi tr9ng dim cüa tinh; djnh kS'  tham muii cho Ban Thung vi 
Tinh üy t chüc sa kt, thng kt Nghj quy&. 

3. Các dãng b trrc thuc, cAp ñy dãng các cAp t chüc h9c tap, quail trit Va 
dirng k hoach trin khai th?c hin hiu qua Nghj quyt; xác djnh vic dAy mnh phát 
trin du ljch là mt trong nhUng nhim vi chInh trj tr9ng tam can tp trung trI tue, 
ngun hrc d chi dao  t chirc thirc hin. 

4. Các sô, ban, ngành, Uy ban Mt trn T quc Vit Nam và các to chirc chInh 
trj - xä hi tinh, t chirc xà hi ngh nghiêp quail trit, tuyen truyn, trin khai trong h 
thng, dan vj mInh và phi hçp giám sat thrc hin Nghj quyt. 

5. Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trI, phi hçip vOi Ban Can sir Dãng UBND tinh 
tham mu'u chi dao  huOng dn vic hçc tip, quán trit, tuyên truyn, ph bin thc hin 
Nghj quyt, dng thô'i chi dao  các ca quan thông tin, truyn thông thi.r6ng xuyên thông 
tin vic trin khai, thrc hin Ngh quyt. 

6. Các ca quan chuyên trách tham muit, giiip vic Tinh Uy tFnthng xuyên theo döi, 
kim tra, giám sat, don d& vic thirc hin trin khai Nghj quyt. 

Nghj quyt nay dixçc ph bin ti chi b, dàng viên và Nhân dan.!. 

Nai nhân: 
-BanBIthu, 
- Các Ban Dãng Trung uang, 
- Ban Can sr Dáng ChInh phü, 
- Van phông Trung uung Dáng, 
- Bô Van hóa, The thao và Du ljch, 
- Các ban xây dmg Dáng Tinh üy, 
- Các dông chI Tinh Uy viên, 
- Các Ban Can sr, Dãng doàn, Dâng bô 
tru'c thuôc Tinh Uy, 
- Các so', ban, ngành, MTTQ, to chirc 

chInh trj - xa hi tinh, 
- Lanh do Van phong Tinh üy, 
- Chuyên viên Tong hqp-VPTU, 
- Luu Van phOng Tinh Uy. 

T/M BAN THU'OG VIJ 
Bi THTJ 

Dng Xuân Phong 
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