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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 

08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 

 

Căn cứ Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ 

Chí Minh và 08 tỉnh Tây Bắc giai đoạn 2020-2025, ký kết ngày 14/11/2020; Quy 

chế triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng 

và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 361/KH-NHT ngày 

02/11/2022 của Nhóm hợp tác 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí 

Minh về triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc 

mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023; Tờ trình số 09/TTr-SVHTT&DL 

ngày 26/01/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn 

La ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 

08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du 

lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 08 tỉnh Tây Bắc giai đoạn 2020-2025, ký kết 

ngày 14/11/2020; 

- Là cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố 

phối hợp triển khai các hoạt động phát triển du lịch trong khung chương trình 

của Nhóm hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- Tạo sự đồng thuận, thống nhất, chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung phối hợp liên kết hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc 

mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

Phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, tổ chức khoa học, chủ động, linh hoạt, hiệu 

quả, an toàn và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch 
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- Tham gia kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực, Tổ giúp việc phát triển 

du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Tham gia hợp tác trao đổi thông tin công tác quản lý Nhà nước về du lịch. 

2. Hợp tác phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực du lịch 

- Phối hợp với Dự án GREAT triển khai kế hoạch giai đoạn hai, trong đó tập 

trung phát triển sản phẩm du lịch (trong tâm là phát triển du lịch cộng đồng); nâng 

cao chất lượng quả lý toàn diện điểm đến góp phần khai thác hiệu quả các sản 

phẩm du lịch. 

- Phối hợp với Tổng Cục Du lịch, Dự án GREAT, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ du lịch bếp, buồng, 

bàn, hướng dẫn viên du lịch. 

- Triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm du lịch; phát triển và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. 

3. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch 

- Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM - Hà Nội; 

- Tham gia các Hội nghị, hội thảo Nhóm hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh 

Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh;  

- Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE - Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Tổ chức sự kiện và tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của 

các tỉnh năm 2023: Tổ chức các sự kiện du lịch trong tỉnh và tham gia các sự kiện 

du lịch của các tỉnh theo kế hoạch chung 

(Có biểu nhiệm vụ trọng tâm kèm theo) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. 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 xã hội hoá từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh du 

lịch theo quy định (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình và đôn đốc các 

sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; 
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- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố, các đơn vị liên quan trong tỉnh Sơn La; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 

tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các hoạt động 

theo kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng đảm bảo nội 

dung, tiến độ và đạt hiệu quả; 

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trong Chương 

trình hợp tác năm 2023. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện kế hoạch 

hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023; Chỉ đạo Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, xúc tiến, 

quảng bá du lịch và các nội dung liên quan theo Chương trình hợp tác phát triển du 

lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng; Vận động các doanh nghiệp du lịch tham gia các 

hoạt động theo kế hoạch. 

3. Sở Tài chính 

Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thông báo dự toán đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định 

4. Hiệp hội Du lịch tỉnh 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch 

hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023; Vận động các doanh 

nghiệp tham gia các hoạt động theo Kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây 

Bắc mở rộng năm 2023. 

5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch 

hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; 

- UBND và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: 

Lào Cai, Phú  Thọ,  Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu, 

Yên Bái, Hà Giang; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh Sơn La; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin 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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