
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-UBND           Sơn La, ngày         tháng      năm   
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện “Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ 

Thuỷ điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia”, năm 2023 
  

Thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Sơn La đến năm 2025, định hướng đến 2030; 

căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt đề án Phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du 

lịch Quốc gia; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La 

trở thành Khu du lịch quốc gia, giai đoạn 2023 - 2025; Tờ trình số 43/TTr-

SVHTT&DL ngày 24/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án định hướng phát triển du 

lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc gia, năm 2023 với 

các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định 

số 2742/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án định 

hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia; 

tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Sơn La đến năm 2025, định hướng đến 

2030, Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02/8/2017 của Tỉnh ủy thực 

hiện 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; 

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, 

ngành, đơn vị của tỉnh; UBND các huyện Mường La, Quỳnh Nhai trong công tác 

phối hợp tham mưu triển khai tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các nhiệm vụ của Đề án. 

- Phát triển du lịch vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La hiệu quả, tạo được các 

sản phẩm du lịch khác biệt, chuyên nghiệp, chất lượng, thu hút du khách trong và 

ngoài nước, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, xoá đói giảm nghèo bền 

vững; hướng đến mục tiêu phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở 

thành khu du lịch quốc gia. 
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2. Yêu cầu 

Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; UBND các 

huyện: Quỳnh Nhai, Mường La tổ chức khoa học, đồng bộ đảm bảo nội dung, lộ 

trình hoàn thành các mục tiêu của Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng 

hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc gia. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức công bố, tuyên truyền về Đề án 

- Tổ chức công bố “Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy 

điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia” đến các ngành, các cấp, tổ chức, các 

đoàn thể, nhân dân trong toàn tỉnh. 

- Tuyên truyền, đăng tải, phổ biến nội dung của Đề án “Định hướng phát 

triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia”, nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận xã hội và thống nhất 

cao trong quá trình tổ chức thực hiện. 

2. Tăng cường quản lý, đảm bảo cho các hoạt động phát triển du lịch 

vùng lòng hồ thủy điện Sơn La 

- Triển khai thực hiện Đề án theo các Kế hoạch năm và kế hoạch giai đoạn 

đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả.                                                                                                                                                                                                                                 

- Hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Luật Du lịch và các văn bản 

của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch. 

- Tăng cường quản lý nhà nước vùng lòng hồ thủy điện Sơn La và giám sát 

về môi trường, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường trong hoạt 

động du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; 

- Quản lý hiệu quả các quy hoạch, thực hiện các quy hoạch; tăng cường quản 

lý đất đai, trật tự xây dựng liên quan đến các hoạt động đầu tư phát triển du lịch. 

- Rà soát, theo dõi các dự án đã được phê duyệt trong khu du lịch, quản lý 

dự án, triển khai các dự án tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, 

quy hoạch xây dựng, Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác có liên quan; 

- Xây dựng hồ sơ trình các cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt, bổ sung Vùng 

Lòng hồ thủy điện Sơn La vào danh mục khu vực tiềm năng phát triển thành khu 

du lịch quốc gia. 

3. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

- Hướng dẫn và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND 

ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh Sơn La nhằm hỗ trợ tối đa cho các hoạt động đầu 

tư khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; tiếp tục 

xây dựng và ban hành chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

- Bổ sung vào chương trình, kế hoạch hỗ trợ giai đoạn hai của dự án GREAT 

để tập trung ưu tiên, hỗ trợ phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; 
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- Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với phát triển du lịch 

vùng lòng hồ thủy điện Sơn La (Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu quốc 

gia về xây dựng Nông thôn mới…) 

4. Xúc tiến, quảng bá; phát triển thị trường du lịch 

- Triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm, thị trường, quảng bá và xúc 

tiến, xây dựng thương hiệu du lịch Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch vùng lòng hồ thủy 

điện Sơn La trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên truyền hình, báo, tạp 

chí và tại các sự kiện văn hóa, du lịch) để thu hút khách du lịch, gắn với tuyên 

truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phát triển du lịch. 

- Xây dựng video clip giới thiệu về du lịch để quảng bá hình ảnh điểm đến; 

- Tổ chức các sự kiện du lịch; ngày hội du lịch; Ngày hội Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; lễ hội truyền thống; duy trì tham gia các hội chợ, hội nghị về du lịch 

vùng, quốc gia; quảng bá sản phẩm du lịch, xúc tiến thị trường tại các tỉnh vùng 

Trung du miền núi phía Bắc, Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố 

Hồ Chí Minh và các đô thị lớn trong và ngoài nước. 

- Triển khai chuyển đổi số, ứng dụng du lịch thông minh. 

5. Phát triển sản phẩm du lịch 

- Tổ chức khảo sát, đánh giá, thống kê các loại hình, sản phẩm du lịch hiện 

có để phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đáp ứng yêu cầu phục vụ 

khách du lịch; 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, thẩm định các điểm du lịch, bản du lịch; lập hồ 

sơ công nhận điểm du lịch theo quy định của Luật du lịch; 

-  Xem xét thẩm định, tuyển chọn Đề tài “Phát triển sản phẩm du lịch vùng 

lòng hồ thủy điện Sơn La, gắn với hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới huyện 

Quỳnh Nhai. 

- Nghiên cứu đề xuất phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, 

chuyên nghiệp: Du lịch văn hóa; Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; Thể thao 

mặt nước; Du lịch sự kiện, lễ hội; Du lịch sinh thái hồ, nông nghiệp; Du lịch cộng 

đồng gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và sản vật địa phương…  

- Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc vùng lòng hồ 

thủy điện Sơn La tạo sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. 

6. Phát triển kết cấu hạ tầng, kỹ thuật 

- Hỗ trợ, khuyến khích các nhà dầu tư, các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển 

cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, thể theo, vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch; tổ 

chức kiểm tra, thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú và cơ sở dịch vụ du lịch đủ điều 

kiện phục vụ khách du lịch; 
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- Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường bộ bảo đảm 

kết nối thuận lợi đến khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La; đẩy mạnh xã hội hóa đầu 

tư xây dựng hạ tầng bến, cảng thủy nội địa theo quy hoạch; nghiên cứu phát triển 

các tuyến vận tải hành khách đến khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La để phục vụ 

phát triển du lịch, trong đó có vận tải thủy nội địa trên lòng hồ; cải tạo nâng cấp 

các bến xe hiện có; 

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng điện, nước, vệ sinh môi trường, thông tin truyền 

thông,... 

7. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

- Rà soát, điều tra tổng thể nguồn nhân lực du lịch vùng lòng hồ thủy điện 

Sơn La. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du 

lịch cho lao động ngành du lịch địa bàn vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trên cơ sở 

đa dạng hóa các hình thức đào tạo, huy động mọi nguồn lực, liên kết, hợp tác đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển số lượng và chất lượng nguồn nhân lực du lịch. 

8. Liên kết phát triển du lịch 

- Tăng cường hợp tác liên ngành và liên vùng để đầu tư phát triển sản phẩm, 

quảng bá và xúc tiến du lịch, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên du lịch, quản 

lý sử dụng đất, cơ sở hạ tầng…đặc biệt là liên kết với Nhóm 8 tỉnh Tây Bắc mở 

rộng và Thành phố Hồ Chí Minh phát triển sản phẩm du lịch, xây dựng tour tuyến 

du lịch, xây dựng thương hiệu và xúc tiến quảng bá điểm đến; liên kết đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực du lịch; liên kết phát triển hạ tầng du lịch vùng; liên kết xây 

dựng môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch. 

- Phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch 

trên địa bàn các huyện thuộc vùng lòng hồ, trong và ngoài tỉnh. 

- Triển khai có hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây 

Bắc mở rộng và các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ chí 

Minh,... 

9. Phát triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh 

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch thực hiện các 

biện pháp cụ thể, hiệu quả và đồng bộ trong công tác quản lý môi trường, bảo đảm 

an ninh, an toàn tại đơn vị, cho khách du lịch, nhằm xây dựng điểm du lịch vùng 

lòng hồ thủy điện Sơn La thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện; 

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã 

hội; phát triển du lịch gắn với đảm bảo an toàn công trình thủy điện, tạo môi trường 

thuận lợi, an toàn, thu hút các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, tổ chức kinh doanh. 

(Có biểu nhiệm vụ chi tiết kèm theo) 
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III. KINH PHÍ 

1. Nguồn kinh phí theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 

của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2023. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 

31/8/2022 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 

2026;  

3. Nguồn kinh phí lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia hàng 

năm 2023. 

4. Nguồn kinh phí cấp hàng năm cho các hoạt động du lịch. 

5. Kinh phí xã hội hóa từ các nhà đầu tư đã và đang đầu tư phát triển du lịch 

tại Khu du lịch Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, UBND huyện: Mường La, 

Quỳnh Nhai triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả. 

- Tham mưu tổ chức công bố Đề án “Định hướng phát triển du lịch vùng 

lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia”; 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, chuyên gia du lịch, các sở, ngành, 

cơ quan liên quan, UBND huyện: Quỳnh Nhai, Mường La lập hồ sơ trình Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đưa Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La vào danh mục khu 

vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. 

- Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở liên quan, 

UBND huyện: Quỳnh Nhai, Mường La lập dự toán, đề xuất UBND tỉnh phân bổ 

nguồn kinh phí tổ chức thực hiện. 

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ các sở, ngành, đơn 

vị, UBND huyện: Mường La, Quỳnh Nhai theo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2023 và 

đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trình UBND tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì tổng hợp, tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện các 

dự án thuộc Đề án trong Kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm trình UBND tỉnh 

phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. 

- Tăng cường hợp tác, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch 

vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; tham mưu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. 

- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá, 

phát triển thị trường du lịch vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La được giao theo kế hoạch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 

thức của người dân về bảo vệ môi trường. 

- Phối hợp trong công tác giám sát về môi trường, sử dụng và phát triển 

bền vững tài nguyên và môi trường trong hoạt động du lịch vùng lòng hồ thủy 

điện Sơn La. 

- Định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi 

về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực của ngành”. 

4. Sở Công thương 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tích 

cực kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển các cơ sở dịch vụ, thương mại đáp ứng yêu 

cầu phát triển du lịch; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu phát triển hạ 

tầng điện, quản lý đảm bảo phát triển du lịch đúng phát luật trên cơ sở tuân thủ các 

quy định về quản lý thủy điện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì hướng dẫn, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ phát triển du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

triển khai hiệu quả các chương trình quảng bá, giới thiệu về khu du lịch trên các 

phương tiện thông tin, truyền thông. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống đài phát thanh - truyền hình trong tỉnh 

tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển du lịch vùng lòng hồ nhằm 

nâng cao nhận thức, quảng bá phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 

6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Thực hiện công tác đảm bảo bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn 

xã hội; bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 

7. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, UBND huyện: Quỳnh Nhai và huyện Mường La trong việc thực hiện 

các chương trình, dự án của ngành gắn với hoạt động du lịch; lồng ghép các 

chương trình dự án của ngành với phát triển du lịch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 
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8. UBND huyện Quỳnh Nhai; UBND huyện Mường La 

- Phối hợp, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Đề án đến cán bộ, đảng 

viên nhân dân trong huyện và các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ giao tại kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 

9. Hiệp hội Du lịch tỉnh 

- Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư tuân thủ 

nghiêm túc các quy định của Luật du lịch, các văn bản liên quan và các quy hoạch 

về phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ 

cảnh quan, môi trường; chấp hành nghiêm các quy định về đất đai, trật tự xây dựng 

trong phát triển du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; bảo đảm an ninh trật 

tự, phát triển bền vững và hội nhập. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan. 

 10. Chế độ báo cáo 

 Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm xây dựng báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án Định hướng phát triển du lịch 

vùng lòng hồ Thuỷ điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia” năm 2023 của 

UBND tỉnh Sơn La. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện: Mường 

La, huyện Quỳnh Nhai triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, Đại. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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