
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /KH-UBND Bảo Yên,  ngày         tháng 02 năm 2022  

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện ủy  
Bảo Yên về “Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn 

giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện,  
giai đoạn 2020-2025” năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Đề án số 3 “Phát triển văn hóa, thể thao 
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. 

Căn cứ Đề án số 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện uỷ huyện Bảo Yên 
về Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá 

trị văn hoá truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2020-
2025; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/3/2021 của UBND huyện Bảo Yên 

triển khai Đề án số 05 về phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với 
bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai 

đoạn 2021-2025. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 05-

ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên năm 2022, nội dung cụ thể như 
sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các nội dung trong Đề án số 05 và trên cơ sở tiến độ kết quả các 
nhiệm vụ đã thực hiện năm 2021 để làm rõ các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 

đối với từng lĩnh vực trong hoạt động, phân công rõ trách nhiệm thực hiện cho cơ 
quan chủ trì và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án số 05 trong năm 
2022 đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá tiến độ, chất lượng đối với việc thực 
hiện các nhiệm vụ của Đề án. 

- Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 để điều chỉnh nội 

dung cho phù hợp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 
trên địa bàn; Xây dựng Phương án triển khai đảm bảo các yêu cầu phòng chống 

dịch theo từng cấp độ dịch bệnh.  

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

1. Mục tiêu cụ thể 
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- Tổng lượng khách du lịch đến với huyện Bảo Yên đạt 1,2 triệu lượt khách, 

doanh thu từ dịch vụ du lịch 720 tỷ đồng. Trong đó: Lượng khách du lịch đến với 
điểm du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô khoảng 5 nghìn lượt, doanh thu từ du lịch 
cộng đồng 6 tỷ đồng; còn lại là khách du lịch đến với điểm du lịch tâm linh Đền 

Bảo Hà và các điểm di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện. 

- Lập hồ sơ đề nghị công nhận 02 điểm du lịch trên địa bàn huyện Bảo Yên. 

- Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 01 danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 

- 03 sản phẩm văn hóa: Nghề thủ công truyền thống; Ẩm thực; Nghi lễ then 

của đồng bào Tày xã Nghĩa Đô được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp 
Quốc gia. 

- Hoàn thành giai đoạn 2 dự án trùng tu, tôn tạo, mỏ rộng di tích lịch sử 

Quốc gia Đền Bảo Hà, di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Nghĩa Đô (xã Nghĩa Đô). 
Triển khai thực hiện các dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: 
Đền Hai Cô (xã Kim Sơn), Đền Pịt (xã Lương Sơn), Khu căn cứ cách mạng Đình 

làng Già Hạ (xã Việt Tiến) 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 

2.1. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch 

2.1.1. Triển khai theo đúng lộ trình các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch 

sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn trong 
năm 2022. 

- Thời gian: Năm 2022 

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý DA-ĐTXD huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và TT; Ban QLDT&PTDL huyện; 
UBND các xã, thị trấn. 

2.1.2. Triển khai dự án “Xây dựng Trung tâm Giao lưu Văn hóa Tày Tây 
Bắc tại xã Nghĩa Đô, lộ trình năm 2022” (Xây dựng cổng chào, bãi đỗ xe, nhà vệ 

sinh, cọn nước và một số công trình phụ trợ khác)  

- Thời gian: Năm 2022 

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý DA-ĐTXD huyện; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và TT; Tài chính - Kế hoạch; Tài 

nguyên - Môi trường; Kinh tế - Hạ tầng; UBND xã Nghĩa Đô. 

2.1.3. Đầu tư xây dựng các điểm Chekin tại Điểm du lịch xã Nghĩa Đô.  

- Thời gian: Quý I/2022 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn của huyện; UBND xã Nghĩa Đô, 
chuyên gia tư vấn. 

2.1.4. Đầu tư xây dựng biển 03 cổng chào đồng thời là điểm Chekin  

- Thời gian: Quý I/2022 

- Đơn vị chủ trì: Huyện Đoàn. 
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- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng chuyên môn của 

huyện; UBND xã Nghĩa Đô, chuyên gia tư vấn. 

2.1.5. Xây dựng nhà văn hóa bản Nặm Cằm và bản Đon, xã Nghĩa Đô theo 

kiến trúc nhà sàn truyền thống dân tộc Tày. 

- Thời gian: Năm 2022 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, chuyên gia tư vấn. 

2.1.6. Xây dựng phương án nâng cấp đồng bộ các hạng mục vận hành dịch 
vụ Homestay của Điểm du lịch (duy trì 6 hộ, bổ sung 24 hộ). 

- Thời gian: Qúy I/2022 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị Phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài chính - Kế 
hoạch; Ngân hàng Chính sách XH huyện; Chuyên gia tư vấn. 

2.2. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và 

lễ hội phục vụ phát triển du lịch 

2.2.1. Tổ chức Lễ hội Đền Phúc Khánh và Chuỗi các sự kiện văn hóa, văn 

nghệ, thể thao tại trung tâm huyện nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022  

- Thời gian: Ngày 09 - 10/02/2022 (tức mùng 9 - 10 tháng Giêng năm Nhâm 
Dần). 

- Địa điểm: Di tích lịch sử Đền Phúc Khánh, thị trấn Phố Ràng. 

- Đơn vị chủ trì: UBND thị trấn Phố Ràng. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

2.2.2. Tổ chức Ngày hội văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần thứ nhất - Năm 
2022. 

- Nội dung các hoạt động:  

+ Tổ chức đêm văn nghệ trình diễn nghệ thuật hát then, đàn tính dân tộc Tày. 

+ Khai mạc Ngày hội gắn với Công bố Quyết định công bố điểm Du lịch xã 
Nghĩa Đô; công nhận các di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia... 

+ Phục dựng và tổ chức các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền 
thống, các cuộc thi.... 

+ Tổ chức Trại sáng tác của các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

+ Tổ chức cuộc thi: Em yêu bản sắc văn hóa Tày quê em (trình diễn trang 
phục, tài năng, hùng biện về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc). 

+ Tổ chức phiên chợ văn hóa truyền thống, chợ đêm,... 

- Thời gian: 29/4 - 05/5/2022. 

- Địa điểm: xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL; 
Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; UBND xã Nghĩa Đô. 
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- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Đoàn Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hóa 

- Điện ảnh tỉnh; Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh; Hội Văn hoạc nghệ thuật tỉnh; 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Giáo dục và Đào 
tạo; Huyện Đoàn; Công an huyện; Trường THPT số 3 Bảo Yên, các cơ quan, đơn 

vị liên quan; các xã, thị trấn; chuyên gia tư vấn. 

2.2.3. Tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng và đón bằng công nhận 
danh thắng cấp tỉnh Hang động Tiên Cảnh, xã Xuân Thượng  

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 29/4 - 02/5/2022. 

- Địa điểm: Bản Thâu, xã Xuân Thượng. 

- Đơn vị chủ trì: Ban QLDT và PTDL; UBND xã Xuân Thượng. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, TT-TT. 

2.2.4. Tổ chức Lễ hội đua Mảng trên sông chảy - “Hào khí trận Phố 
Ràng” lần thứ Nhất - năm 2022, kỷ niệm 73 năm Chiến thắng Phố Ràng 

(26/6/1949 - 26/6/2022) 

- Thời gian: Ngày 26/6/2022. 

- Quy mô: Cấp thị trấn (mở rộng đến một số xã dọc sông Chảy) 

- Địa điểm: thị trấn Phố Ràng 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND thị trấn Phố Ràng. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, TT - 
TT; Ban QLDT và PTDL; Công an huyện; Phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng Nông 
nghiệp PTNT; các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn. 

2.2.5. Tổ chức chuỗi sự kiện “Hành trình về nguồn” gồm các lễ hội: Đền 

Long Khánh, Đền Nghĩa Đô, Đền Bảo Hà (Từ 06/8 - 15/8/2022) 

* Lễ hội Đền Long Khánh năm 2022: 

- Quy mô: Cấp xã 

- Thời gian: Từ ngày 06/8 - 07/8/2022 (tức này 09 - 10 tháng 7 năm Nhâm 

Dần). 

- Địa điểm: Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Long Khánh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã Phúc Khánh. 

- Đơn vị phối hợp: Ban QLDT và PTDL; Phòng Văn hóa và Thông tin; 
Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức: BQL di tích và Phát triển du lịch. 

* Phục dựng tổ chức Lễ hội Đền Nghĩa Đô năm 2022: 

- Quy mô: Cấp xã 

- Thời gian: Ngày 10/8 - 11/8/2022 (tức 13 - 14 tháng 7 năm Nhâm Dần). 

- Địa điểm: Di tích lịch sử Đền Nghĩa Đô. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã Nghĩa Đô 
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- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL; 

Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Tổ chức Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022: 

- Nội dung các hoạt động: 

+ Lễ hội theo kịch bản truyền thống. 

+  Khánh thành trùng tu, tôn tạo, mở rộng Đền Bảo Hà. 

+ Công bố Quyết định công nhận Đền Bảo Hà là Điểm du lịch cấp tỉnh và ra 
mắt Câu lạc bộ hát Chầu Văn Đền Bảo Hà. 

+ Giải đua xe đạp “Bảo Yên - Miền đất hai dòng sông” lần thứ Nhất, năm 
2022 (đường đua: Bảo Hà - Phố Ràng - Nghĩa Đô và ngược lại). 

+ Trao giải cuộc thi và tổ chức Triển lãm ảnh -  “Sắc màu Bảo Yên”. 

+ Các gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông, lâm nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp đặc sắc của Bảo Yên. 

- Quy mô: Cấp huyện. 

- Thời gian: Từ ngày 10/8 - 15/8/2022 (tức ngày 13 - 18/7 năm Nhâm Dần)  

- Địa điểm: Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Bảo Hà. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban QLDT và PTDL. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh; Văn 

phòng HĐND và UBND huyện; Công an huyện; Trung tâm Văn hóa, TT-TT; 
Trung tâm Y tế huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn. 

2.2.6. Tổ chức chuỗi sự kiện “Hương cốm Mùa thu”  

* Lễ Hội Cốm xã Nghĩa Đô năm 2022: 

- Thời gian: Ngày 05/10/2022. 

- Địa điểm: Nhà văn hóa Bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Nghĩa Đô 

- Đơn vị phối hợp: Ban QLDT và PTDL; Phòng Văn hóa và Thông tin; 
Trung tâm Văn hóa TT-TT; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Lễ hội Cốm xã Việt Tiến năm 2022: 

- Thời gian: Ngày 10/10/2022. 

- Địa điểm: Đình Già Hạ, Thôn Già Hạ, xã Việt Tiến 

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Việt Tiến 

- Đơn vị phối hợp: Ban QLDTvà PTDL; Trung tâm Văn hóa TT-TT; Phòng 

Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

2.3. Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch 

2.3.1. Khảo sát và lập hồ sơ đề nghị công nhận danh lam thắng cảnh cấp 
tỉnh đối với thác Bản Hốc (xã Nghĩa Đô)  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin 
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- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch; Phòng Tài 

nguyên - Môi trường; UBND xã Nghĩa Đô. 

2.3.2. Xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh đối với 

Đền Bảo Hà và thị trấn Phố Ràng; 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đơn vị phối hợp: Ban QLDT&PTDL; UBND xã Bảo Hà và thị trấn Phố 

Ràng. 

2.3.3. Khảo sát tuyến du lịch lòng hồ thủy điện dọc Sông Chảy khám phá du 
lịch sinh thái gắn với quảng bá các sản phẩm nông nghiệp huyện Bảo Yên 

(OCOP) 

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; phòng Nông nghiệp và 

PTNT; UBND xã Tân Dương, Xuân Thượng, Phúc Khánh và thị trấn Phố Ràng. 

2.4. Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với công tác phát triển du lịch 

2.4.1. Phối hợp với Vụ văn hóa dân tộc (Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch), 

Sở văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai triển khai dự án bảo tồn Làng truyền thống tại 
bản Nặm Cằm (xã Nghĩa Đô). 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND xã Nghĩa Đô. 

2.4.2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai xây dựng 
hồ sơ bảo tồn di sản văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn gắn với 
phát triển du lịch (Hoàn thiện 03 hồ sơ năm 2021 và nghiên cứu lập hồ sơ cho 02 

di sản năm 2022) 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đơn vị phối hợp: Ban QLDT và PTDL; UBND các xã, thị trấn. 

2.4.3. Nghiên cứu triển khai Dự án “Bảo tàng Tre xã Nghĩa Đô”  

- Địa điểm: xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; phòng Tài chính - Kế 
hoạch; phòng Tài nguyên - Môi trường; UBND xã Nghĩa Đô. 

2.4.4. Biên soạn cuốn Sách Ảnh giới thiệu về các di tích, danh thắng trên địa 
bàn huyện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đơn vị phối hợp: Ban QLDT và PTDL; Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

UBND các xã, thị trấn. 

2.5. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch 

2.5.1. Hỗ trợ duy trì Câu lạc Văn hóa dân gian và Câu lạc bộ Hát Then xã 

Nghĩa Đô theo chính sách của Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lào Cai. 
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- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tài chính - KH; UBND xã Nghĩa Đô. 

2.5.2. Thành lập Câu lạc bộ Hát Chầu văn Đền Bảo Hà.  

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Ban QLDT & PTDL 

- Đơn vị phối hợp: UBND xã Bảo Hà, Phòng VH và TT, Phòng Nội vụ. 

2.5.3. Thành lập Câu lạc bộ Trống Hội Đền Ông.  

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Ban QLDT và PTDL, UBND xã Bảo Hà, Phòng VH và 

TT, Phòng Nội vụ. 

2.5.4. Thành lập Đội văn nghệ xã Nghĩa Đô 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022. 

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Nghĩa Đô. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng VH và TT; Phòng Nội vụ; Ban QLDT và PTDL; 
Trung tâm VH, TT - TT. 

2.5.5. Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề nghị công 

nhận 02 Nghệ nhân văn hóa dân gian. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng VH và TT. 

- Đơn vị phối hợp: UBND xã Nghĩa Đô; Phòng Nội vụ; Ban QLDT và 
PTDL; Trung tâm VH, TT - TT. 

2.5.6. Phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và Trường 

Cao Đẳng Lào Cai tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ du lịch tại 
huyện Bảo Yên 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tài chính - KH; phòng Lao động TBXH và 
UBND các xã, thị trấn. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Cơ chế tạo điều kiện để phát triển du lịch 

* Giải pháp về vốn 

- Ưu tiên các nguồn vốn chính cần huy động cho phát triển du lịch của 

huyện, bao gồm: Vốn xây dựng các công trình hạ tầng, tôn tạo các di tích lịch sử 
văn hoá, tổ chức các sự kiện quan trọng gắn với phát triển du lịch trong năm 

2022,...  

- Tăng cường huy động vốn phát triển du lịch từ nhiều nguồn để đảm bảo 
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 
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- Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tiếp cận với các doanh nghiệp trung ương, 

các tập đoàn tài chính đầu tư trong lĩnh vực du lịch, vui chơi giải trí, thu hút đầu 
tư phát triển du lịch Bảo Yên thông qua các cơ chế ưu đãi thích hợp. 

* Giải pháp về cơ chế chính sách: Có cơ chế khuyến khích sự tham gia của 

cộng đồng dân cư và hoạt động du lịch vì chính sự tham gia của người dân sẽ góp 

phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống, từ đó 
người dân sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, ý thức trách nhiệm trong tham gia các hoạt động du lịch. 

* Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực: 

- Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý du lịch thông qua các chương 

trình đào tạo, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn để bổ sung trình độ quản lý, trình độ 
ngoại ngữ cho cán bộ quản lý từ huyện đến cơ sở. 

- Tổ chức điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn 
ngành về cả số lượng lẫn chất lượng. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo 

và đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho yêu cầu phát triển. 

- Liên kết hợp tác trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ với các huyện trong tỉnh, 
tỉnh khác, đặc biệt là những nơi có ngành du lịch phát triển như: thị xã Sa Pa (Lào 

Cai), Hà Giang, Quảng Ninh, Đà Nẵng… bằng cách tham quan, trao đổi công tác, 
liên kết thực hiện các chương trình du lịch. 

- Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý và những người làm du lịch tham gia 
các hội nghị, hội thảo về du lịch để có thể tiếp thu được những thành tựu khoa 

học công nghệ trong quản lý và phát triển du lịch cũng như quan điểm, chiến lược 
phát triển hiện đại của thế giới. 

2. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch 

- Liên kết để phát triển du lịch giữa các địa phương trong và ngoài huyện : 
Liên kết hợp tác với các khu vực lân cận để hỗ trợ nhau cùng phát huy tiềm năng 

và lợi thế nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của mình, tạo ra 
nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng mang tính toàn vùng, như: Liên kết 

thông qua các tour du lịch trong tỉnh và ngoài tỉnh... Thông qua liên kết hợp tác 
đẩy mạnh quảng bá, mở rộng địa bàn xúc tiến kêu gọi đầu tư và tăng cường công 

tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực du lịch tạo điều kiện đưa du lịch toàn khu 
vực phát triển bền vững theo yêu cầu hội nhập quốc tế. 

- Phát triển sản phẩm du lịch gắn với phong tục tập quán văn hóa, thể thao, 
giải trí và nghỉ dưỡng: Bên cạnh việc đầu tư phát triển các loại hình du lịch mà Bảo 

Yên đang có thế mạnh, có đầy đủ điều kiện để phát triển như: du lịch bản làng, du 
lịch sinh thái... cần chú trọng phát triển các loại hình vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, 

hay tạo cơ hội cho du khách được hoà mình vào cuộc sống của người dân tộc Bảo 
Yên được cùng ăn, cùng nghỉ ngơi, cùng giao lưu với họ để được hiểu hơn về văn 

hoá và con người nơi đây cũng như sẽ thuận tiện cho việc học ngôn ngữ địa phương 
qua hình thức du lịch Homestay trọng tâm tại xã Nghĩa Đô. 

- Phát triển sản phẩm du lịch gắn với khai thác giá trị văn hóa, tài nguyên 
nhân văn: Tổ chức lễ hội đan xen với các sự kiện lớn, các sự kiện nhỏ được tổ 
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chức liên tục trong năm hoặc như các lễ hội văn hoá, ẩm thực dân tộc đặc sắc của 

Bảo Yên. Phát triển các dịch vụ du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và loại 
hình; khai thác đồng bộ thị trường khách du lịch quốc tế và nội địa. 

3. Nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về lợi ích của du lịch 

- Tổ chức cho cộng đồng địa phương tham gia giám sát trong quá trình thực 
hiện quy hoạch phát triển du lịch sẽ tạo ra những thuận lợi cho du lịch bởi cộng 

đồng địa phương là chủ nhân và là người gánh chịu những hậu quả mà du lịch 
gây ra. Hơn nữa, với sự tham gia giám sát của cộng đồng sẽ tránh sự xung đột 
giữa cộng đồng bản địa và người đầu tư phát triển du lịch. 

- Hỗ trợ cho cộng đồng địa phương tham gia các hoạt động du lịch để làm 

phong phú thêm tài nguyên và sản phẩm du lịch bằng các hoạt động cụ thể như 
vận dụng linh hoạt chính sách vay vốn theo Nghị quyết 06 trên địa bàn đi đôi với 

hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của người dân đảm bảo đúng 
mục đích quy định.... Khuyến khích bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa 

truyền thống của địa phương để phục vụ cho du khách, như: phong tục tập quán, 
trang phục truyền thống, ngành nghề thủ công... Tạo điều kiện cho cộng đồng địa 

phương tham gia trực tiếp vào du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch hoặc cung cấp 
nguồn nguyên liệu đầu vào cho kinh doanh du lịch. 

- Giáo dục để nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về lợi ích của 
phát triển du lịch bền vững và những tác hại mà hoạt động du lịch có thể gây ra 

nếu mà tài nguyên môi trường du lịch không được giữ gìn, bảo tồn nhằm định 
hướng người dân làm du lịch đảm bảo phát triển bền vững. 

4. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch 

- Xây dựng những hình ảnh quảng bá hợp thị hiếu để quảng cáo trên các 
báo, tạp chí; thường xuyên hỗ trợ các cơ quan thông tấn, báo trí đến quay phim, 

chụp ảnh và viết bài giới thiệu về du lịch Bảo Yên, các chương trình, hội nghị, 
hội thảo... về du lịch của huyện. 

- Phối hợp chặt chẽ với sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo 
chí để thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá. Duy trì website du lịch Bảo Yên 

ngày càng phong phú về nội dung và sinh động về hình ảnh. Tham gia thường 
xuyên các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo du lịch, phối hợp với các cấp, các 

ngành, các đơn vị có liên quan tiến hành các chiến dịch phát động thị trường. 

- Khuyến khích các cơ sở kinh doanh, các nhà đầu tư, các tổ chức xã hội và 
nhân dân trong huyện tích cực tham gia công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến 

du lịch; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị 
làm việc nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác du lịch 
để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi đầu tư. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, cung cấp các sản phẩm du 

lịch đặc sắc của địa phương kết nối các tour, tuyến du lịch trong tỉnh và liên tỉnh. 
Trước tiên là kết nối tour du lịch tâm linh Đền Thượng - Đền Bảo Hà - Phanxipan 

theo kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai; giới thiệu những sản phẩm du lịch mới 
của địa phương tới các công ty lữ hành lớn nhằm quảng bá thu hút du khách. 
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5. Tăng cường phối hợp liên ngành trong phát triển du lịch 

- Chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp với các ngành chức năng triển khai 
công tác xây dựng và phát triển du lịch đi đôi với bảo vệ tốt tài nguyên du lịch, 

bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở 
địa phương. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn để thực hiện 

đồng bộ các nhiệm vụ phát triển du lịch chung của huyện, gắn trách nhiệm của 
từng đơn vị theo lĩnh vực quản lý. Từ đó mỗi đơn vị tự ý thức được nhiệm vụ cụ 
thể của mình trong mục tiêu phát triển du lịch nói riêng và góp phần hoàn thành 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện nói chung. 

6. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với kinh doanh du lịch 
trên địa bàn 

- Xác định công tác quản lý theo quy hoạch là then chốt trong khâu quản 
lý, các hoạt động đầu tư phát triển du lịch phải tuân thủ theo quy hoạch đã 

được phê duyệt. 

- Tiến hành cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực du lịch.  

- Tạo môi trường du lịch an toàn cho du khách nhằm thu hút du khách và 
giữ chân du khách lâu hơn. Tăng cường công tác an ninh, an toàn thích ứng trong 

phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm du lịch, những điểm tham quan trên địa 
bàn, đặc biệt vào các dịp lễ hội. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời những hành 

vi vi phạm về an ninh, an toàn và biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

IV. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch:  

+ Ngân sách nhà nước  
+ Nguồn Ban Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch  

+ Nguồn xã hội hóa. 

- Các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ trong kế hoạch lập dự trù kinh phí 

gửi Phòng Tài chính - KH tổng hợp, thẩm định trình UBND huyện xem xét quyết 

định. 

(Có Phụ biểu danh mục các nhiệm vụ và dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện kế 

hoạch gửi kèm) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện 
Đề án năm 2022 và tham mưu đề xuất các giải pháp, các nguồn lực cụ thể để tổ 

chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.  

- Tham mưu UBND huyện triển khai các dự án thành phần, tăng cường công 

tác phối hợp với Ban QLDT và PTDL, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên 
quan tổ chức các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ trong kế hoạch. 
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- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan xây dựng kế hoạch tổ chức các chuỗi sự kiện cấp huyện phục vụ công tác 
quảng bá, phát triển du lịch của trên địa bàn. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn các xã, thị trấn phấn 

đấu thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới về lĩnh vực văn hóa; phát 
triển các cây trồng, vật nuôi tạo mặt hàng nông lâm nghiệp phục vụ phát triển 
thương mại du lịch; Giới thiệu các sản phẩm điển hình mới về nông - lâm nghiệp 

đặc trưng của địa phương (OCOP) phục vụ công tác quảng bá du lịch của huyện.  

- Chủ trì nghiên cứu, triển khai Dự án “Bảo tàng Tre xã Nghĩa Đô” gắn với 
phát triển du lịch cộng đồng. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin chủ 
động tham mưu về công tác quy hoạch các công trình cơ sở hạ tầng phát triển du 

lịch đúng với mục tiêu kế hoạch phát triển du lịch của huyện trong năm 2022. 
Giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch tiêu biểu của huyện thông các Hội chợ 

triển lãm trong và ngoài tỉnh. 

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường; Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện quy hoạch quỹ 

đất dành cho các công trình du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế, xã hội của huyện năm 2022. 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị rà 

soát quỹ đất và tham mưu UBND huyện triển khai quy hoạch cấp giấy chứng 
nhận Quyền sử dụng đất cho các di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

huyện. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức lồng ghép triển khai thực hiện giáo 
dục văn hoá truyền thống trong chương trình giáo dục các trường năm 2022; Phối 

hợp với Ban Quản lý Di tích và Phát triển du lịch tổ chức thường niên cho học 
sinh tham quan tìm hiểu về nội dung, giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa 

bàn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước nhớ nguồn, công lao to lớn của các bậc 
tiền bối đối với sự phát triển của địa phương. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Thẩm định kinh phí của các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch, 

các dự án thành phần, cân đối các nguồn vốn, bố trí kinh phí thực hiện trình 
Thường trực Huyện ủy, UBND huyện xem xét quyết định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai hỗ trợ chính sách Nghị quyết 
số 06 của HĐND tỉnh Lào Cai trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.  

7. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Thường xuyên theo dõi, nắm 
bắt các đối tượng ăn xin trên địa bàn huyện, không để tình trạng ăn xin trên địa 

bàn, đặc biệt tại các di tích. Phối hợp với chính quyền địa phương nơi có đối 



12 

tượng ăn xin có biện pháp tuyên truyền vận động các đối tượng ăn xin ra khỏi địa 

bàn. 

8. Ban Quản lý Dự án - ĐTXD huyện: Tăng cường đôn đốc các đơn vị thi 
công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình tu bổ, tôn tạo các di tích 

trên địa bàn để phục vụ tốt các hoạt động văn hoá, du lịch tại di tích và phát huy 
hiệu quả giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. 

9. Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông 

- Tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức 

của các cấp, các ngành, đoàn thể và của mọi người dân về mục tiêu phát triển du 
lịch của huyện. 

- Chủ động xây dựng các tin bài, phóng sự về các hoạt động văn hoá, du lịch 
trong năm 2022 trên địa bàn và các tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của 

huyện nhà. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 

của kế hoạch tỏng năm 2022. 

10. Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch 

- Quản lý các hoạt động về du lịch và các dịch vụ tại các khu di tích; tổ chức 
quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các di tích. Tổ chức triển 
khai các biện pháp tuyên truyền, quảng bá, phổ biến pháp luật, các chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến với nhân dân và du khách. Phối 
hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các 

nghi lễ tâm linh, lễ hội truyền thống gắn với di tích. 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện gắn với hoạt động du lịch 

và khảo sát xây dựng sản phẩm, tour du lịch mới hấp dẫn trong năm 2022 nhằm 
quảng bá giới thiệu tới du khách thập phương. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và ĐT tổ chức cho học sinh các trường học 
tham quan, học tập tại di tích theo kế hoạch thường niên hàng năm. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Đưa nội dung thực hiện kế hoạch vào nội dung nhiệm vụ năm 2022 của 

cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể tại địa phương.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai 
các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn (đặc biệt là UBND xã Bảo Hà, Nghĩa 

Đô, Xuân Thượng, Phúc Khánh, Việt Tiến và thị trấn Phố Ràng). Các địa phương 
khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

kế hoạch đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

12. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai 

- Quan tâm hỗ trợ hướng dẫn về công tác chuyên môn nhằm tổ chức thực 

hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. 
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- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án “Bảo tồn làng văn hóa truyền thống 

bản Nằm Cằm, xã Nghĩa Đô” và hồ sơ đề nghị bảo tồn các di sản văn hóa trên địa 
bàn đảm bảo đúng thời gian kế hoạch đề ra. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 05 của Huyện ủy Bảo 
Yên về “Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên giai 
đoạn 2020-2025” năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện; yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo 
cáo định kỳ tiến độ triển khai nhiệm vụ về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và 

Thông tin)./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa, TT&DL; 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Anh Dũng 
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DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VÀ NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày       /      /2022 của UBND huyện Bảo Yên)  

 

(Đơn vị tính: Triệu đồng) 

TT Nội dung các nhiệm vụ năm 2022 

Tổng nhu 

cầu kinh 

phí năm 

2022 

Nguồn kinh phí 

Ghi chú 
CTM 

NS tỉnh 

QL 

NS 

huyện 

Nguồn 

thu từ di 

tích 

Xã hội 

hóa 

Vốn 

vay tín 

dụng 

I 
Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ 

tầng du lịch 
117.700  8.400 18.000 70.000 16.100 5.200  

1 

Triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo các di 
tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia và cấp 
tỉnh trên địa bàn, lộ trình năm 2022 (Đền 
Bảo Hà, Đền Hai Cô, Đền Nghĩa Đô, Đền 

Pịt và Chiến thắng Nghĩa Đô) 

106.500  8.400 12.100 70.000 16.000   

2 

Triển khai dự án “Xây dựng Trung tâm Giao 
lưu Văn hóa Tày Tây Bắc tại xã Nghĩa Đô 
(Xây dựng cổng chào, bãi đỗ xe, nhà vệ 
sinh, cọn nước và một số công trình phụ trợ 

khác) 

5.000   5.000    

Nhu cầu vốn 
GĐ 2021-

2024: 10.286 

triệu đồng 

3 
Đầu tư xây dựng các điểm checkin tại xã 
Nghĩa Đô 

220   220     

4 
Đầu tư xây dựng 03 cổng chào vào các thôn 
bản tại xã Nghĩa Đô 

250   150  100   

5 
Xây dựng nhà văn hóa bản Nặm Cằm và bản 
Thâm Mạ, xã Nghĩa Đô theo kiến trúc nhà 

sàn truyền thống dân tộc Tày. 

400   400     

6 
Xây dựng phương án nâng cấp đồng bộ các 
hạng mục vận hành dịch vụ Homestay của 

Điểm du lịch (duy trì 6 hộ, bổ sung 24 hộ) 

5.330   130   5.200 
Áp dụng chính 

sách Nghị 

quyết 06 

II 
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao và lễ hội phục vụ 

phát triển du lịch 

4.960   670 3.650 640   
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1 
Tổ chức Chuỗi sự kiện văn hóa, văn nghệ, 
thể thao tại trung tâm huyện nhân dịp Xuân 
Nhâm Dần 2022 

590   560  30   

2 
Tổ chức Ngày hội văn hóa dân gian xã 
Nghĩa Đô lần thứ nhất - Năm 2022. Dự kiến 
chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa”. 

340   40 300    

3 
Tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng và 
đón bằng công nhận danh thắng cấp tỉnh 

Hang động Tiên Cảnh, xã Xuân Thượng 

40    30 10   

4 

Tổ chức Lễ hội đua Mảng trên sông chảy - 
“Hào khí trận Phố Ràng” lần thứ Nhất - năm 
2022, kỷ niệm 73 năm Chiến thắng Phố 
Ràng (26/6/1949 - 26/6/2022) 

70   70     

5 

Tổ chức chuỗi sự kiện “Hành trình về 
nguồn” gồm các lễ hội: Đền Long Khánh, 

Đền Nghĩa Đô, Đền Bảo Hà (Từ 06/8 - 
15/8/2022) 

3.780    3.220 560   

6 
Tổ chức chuỗi sự kiện “Hương cốm Mùa 
thu” (Gồm các hoạt động Lễ hội Cốm tại xã 
Nghĩa Đô và Việt Tiến) 

140    100 40   

III Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch 270   230 40    

1 
Khảo sát và lập hồ sơ đề nghị công nhận 
danh lam thắng cảnh cấp tỉnh đối với thác 
Bản Hốc (xã Nghĩa Đô) 

200   200     

2 
Xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận là điểm 
du lịch cấp tỉnh đối với Đền Bảo Hà và thị 

trấn Phố Ràng; 

40    40    

3 

Khảo sát tuyến du lịch lòng hồ thủy điện dọc 

Sông Chảy khám phá du lịch sinh thái gắn 
với quảng bá các sản phẩm nông nghiệp 
huyện Bảo Yên (OCOP) 

30   30     
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IV 
Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với 

công tác phát triển du lịch 
7.140 3.000  4.140     

1 

Phối hợp triển khai thực hiện Dự án bảo tồn 

Làng truyền thống tại Bản Nặm Cằm (xã 
Nghĩa Đô) 
 

3.000 3.000      
Tổng nhu cầu vốn 

10 tỷ đồng 

2 

Phối hợp với Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh Lào 
Cai xây dựng hồ sơ bảo tồn di sản văn hóa 

cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn 
gắn với phát triển du lịch (Hoàn thiện 03 hồ 

sơ năm 2021 và nghiên cứu lập hồ sơ cho 02 
di sản năm 2022) 

840   840     

3 
Nghiên cứu triển khai Dự án “Bảo tàng Tre 
xã Nghĩa Đô” 

3.000   3.000     

4 
Biên soạn cuốn sách + Ảnh giới thiệu về các 
di tích, danh thắng trên địa bàn huyện 

300   300     

V Phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch 500   500     

1 

Hỗ trợ duy trì Câu lạc Văn hóa dân gian và 
Câu lạc bộ Hát Then xã Nghĩa Đô theo 
chính sách của Nghị quyết số 06/2021/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

120   120     

2 
Thành lập Câu lạc bộ Hát Chầu văn Đền 
Bảo Hà 

40   40     

3 Thành lập Câu lạc bộ Trống Hội Đền Ông 250   250     

4 Thành lập Đội văn nghệ xã Nghĩa Đô 40   40     

5 

Phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại Lào Cai và Trường Cao Đẳng 
Lào Cai tổ chức các lớp tập huấn về kỹ 
năng, nghiệp vụ du lịch tại huyện Bảo Yên 

50   50     

TỔNG CỘNG: 130.570 3.000 8.400 23.540 73.690 16.740 5.200  
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