ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 112/KH-UBND

Quỳnh Nhai, ngày 18 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2022

Thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Sơn La về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Triển khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về triển khai thực hiện về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030;
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch phát triển du lịch Quỳnh Nhai
năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai có hiệu quả các hoạt động phát triển du lịch theo tinh thần
Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng
bộ huyện Quỳnh Nhai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội
theo tinh thần 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; Kết luận số 94-KL/TU
ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch
tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày
30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện về phát triển du lịch
tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Tăng cường công tác quảng bá tiềm năng, lợi thế sản phẩm du lịch độc
đáo, khác biệt bản sắc văn hóa, sản vật địa phương đến đông đảo du khách, bạn
đọc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Quỳnh Nhai đông hơn; góp
phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương.
2. Yêu cầu
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số
94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển
du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; UBND các xã; các cơ quan
liên quan trong công tác phối hợp tham mưu triển khai, kiểm tra giám sát việc thực
hiện nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030.
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- Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức các hoạt động tuyên
truyền khoa học, đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG
1. Công tác tham mưu quản lý nhà nước về du lịch
1.1. Công tác xây dựng đề án, kế hoạch phát triển du lịch
(1) Ban hành Kế hoạch phát triển du lịch Quỳnh Nhai năm 2022
- Thời gian hoàn thành: Tháng 03 năm 2022.
- Cơ quan tham mưu: Phòng Văn hóa và Thông tin.
(2) Đề xuất nâng cao chất lượng Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện
Quỳnh Nhai thành sản phẩm du lịch để thu hút du lịch trong nước và quốc tế.
- Thời gian đề xuất: Năm 2022.
- Cơ quan tham mưu: Phòng Văn hóa và Thông tin.
(3) Lập đề án triển khai thực hiện phát triển Khu du lịch văn hóa tâm linh
tín ngưỡng Quỳnh Nhai.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023
- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.
(4) Xây dựng sản phẩm, điểm du lịch được công nhận
- Nội dung: Khảo sát đánh giá, phối hợp với các Doanh nghiệp, HTX phát
triển sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, từng bước hoàn thiện
các điều kiện cộng nhận điểm du lịch theo Luật Du lịch và Nghị định 168 của
Chính phủ.
1.2. Tham mưu sơ kết Nghị quyết số 08 của TW và Kết luận số 94 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
- Nội dung: Xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn và Chương trình hành động số 12/CTr-TU ngày 02/8/2017 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW; Báo cáo sơ kết 1
năm thực hiện Kết luận số 94 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du
lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Thời gian thực hiện: Quý I-III (dự kiến trình vào tháng 6/2022 theo lịch
của tỉnh)
1.3. Công tác hướng dẫn, kiểm tra
- Nội dung:
+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh
doanh dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch và khu, điểm du lịch trên địa bàn
tỉnh theo Luật Du lịch
+ Chỉ đạo, hướng dẫn, thích ứng, linh hoạt an toàn với dịch covid 19; kịp
thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp du lịch
- Địa bàn kiểm tra: Địa bàn xã Mường Giàng, Chiềng Bằng và Mường Chiên.
- Thời gian thực hiện: năm 2022.
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2. Quảng bá, xúc tiến du lịch
2.1. Tổ chức, tham gia các sự kiện, cuộc thi về du lịch (theo chương trình
của tỉnh).
(1). Tổ chức tham gia sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” tại
thành phố Hà Nội, lần thứ III.
- Nội dung: quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch, văn hóa, sản vật địa
phương, sản phẩm OCOP; giới thiệu ảnh đẹp du lịch; dự hội nghị xúc tiến du lịch;
dự trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc, thể thao dân tộc thu hút khách du lịch và
nhân dân tại Thủ đô Hà Nội;
- Địa điểm tổ chức: tại khu nhà Bát Giác phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thành
phố Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý III/2022 (với điều kiện dịch covid-19 an toàn
theo lịch của tỉnh).
(2). Tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội chợ du lịch do Trung ương, vùng
miền tổ chức (theo chương trình của tỉnh).
- Nội dung: tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội chợ du lịch do Trung ương,
vùng miền tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch, văn hóa, sản vật
địa phương đến du khách trong và ngoài nước;
- Thời gian thực hiện: năm 2022;
- Số lượng: dự kiến 02 - 03 lần/năm.
2.2. Tổ chức cuộc thi về du lịch
- Tổ chức Cuộc thi viết giới thiệu về du lịch Quỳnh Nhai
- Nội dung: Giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng "Biển Hồ
Quỳnh Nhai", gắn với giá trị văn hóa của vùng Tây Bắc.
2.3. Phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực du lịch
(1). Tổ chức khảo sát, đánh giá, thực trạng tài nguyên du lịch, tiềm năng lợi
thế, định hướng phát triển du lịch độc đáo, chuyên nghiệp, tổ chức khảo sát, thẩm
định các điều kiện trình UBND tỉnh công nhận 01 khu, điểm du lịch trở lên.
- Địa điểm: Các điểm du lịch trên địa bàn huyện.
- Thời gian: Quý II - IV/2022.
(2). Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định công
nhận cơ sở lưu trú đạt chuẩn, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
- Địa điểm: Các cơ sở lưu trú trên địa bàn.
- Thời gian: Năm 2022.
2.4. Tham gia các sự kiện do 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh tổ chức
- Nội dung: Tham gia các sự kiện do 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức theo nội dung hợp tác liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8
tỉnh TBMR nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch Quỳnh Nhai đến du
khách trong nước và quốc tế.
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- Thời gian, địa điểm: Theo đơn vị tổ chức (nếu có)
3. Triển khai công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
- Nội dung: xây dựng pano tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu, tăng
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích
lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nhằm triển khai thực hiện kế hoạch số
74/KH-UBND ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết
luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về chủ động ứng phó biến đổi
khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Địa điểm: Lựa chọn một khu điểm du lịch trên địa bàn huyện.
4. Công tác phối hợp:
(1). Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập đề án định hướng
phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành khu du lịch quốc gia, giai đoạn
2021-2030.
- Nội dung: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Mường
La, Thuận Châu, đơn vị tư vấn và các chuyên gia du lịch khảo sát đánh giá các
điều kiện tiêu chí xây dựng khu du lịch quốc gia; tổ chức các hội nghị, hội thảo
chuyên đề; tổ chức đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm ...để xây dựng và hoàn thiện
hồ sơ đề án
- Thời gian thực hiện: quý I - III/2022.
(2). Phối hợp lập đề án phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai trở thành khu
du lịch cấp tỉnh, giai đoạn 2021-2030.
- Nội dung: phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn vị tư vấn và
các chuyên gia du lịch khảo sát đánh giá các điều kiện tiêu chí đối với khu du lịch
cấp tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề; tổ chức đoàn học tập trao đổi
kinh nghiệm ...để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề án
- Thời gian thực hiện: quý I - III/2022.
(3). Phối hợp sở phòng NN&PTNT phát triển mô hình du lịch nông thôn; mô
hình du lịch trang trại hoa quả, triển khai Dự án “Xây dựng mô hình cải thiện sinh
kế thông qua hoạt động giới thiệu du lịch nông nghiệp 01 bản của xã Chiềng
Khay".
(4) Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai thực hiện xây dựng sản
phẩm, hình thành tour, tuyến du lịch trong huyện, liên huyện, liên tỉnh; triển khai
Chương trình “ Du lịch Quỳnh Nhai an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”
(5). Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế
hoạch số 2184/KHPH-SVHTT&DL-UBND ngày 22/10/2021 về phát triển du lịch
huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập chung triển phát triển mô
hình du lịch nông thôn. Nâng cao chất lượng Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du
lịch huyện Quỳnh Nhai thành sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch trong nước
và quốc tế; Xây dựng hoàn thiện sản phẩm khu, điểm du lịch được công nhận.
(6). Phối hợp với Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư Thế giới phát triển du lịch tại
huyện Quỳnh Nhai.
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- Nội dung: Phối hợp đề xuất, đôn đốc các sở ngành triển khai thực hiện
Công văn số 636-CV/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ
trương triển khai lập quy hoạch tổng thể khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La, tại
huyện Quỳnh Nhai.
+ Triển khai Quyết định 2300/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về ban hành danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền tổ chức lập
quy hoạch của UBND tỉnh công bố mời tài trợ vốn lập quy hoạch.
+ Đồng hành chia sẻ cùng Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư Thế giới phát triển du
lịch khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La và địa bàn khác thuộc huyện Quỳnh Nhai,
tỉnh Sơn La.
+ Thời gian từ: Năm 2021 - 2025
5. Chỉ tiêu kế hoạch phát triển du lịch năm 2022
- Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giai đoạn 2021 - 2025
+ Phấn đấu đến năm 2025, số lượt khách du lịch đạt 250.000 lượt khách/năm.
+ Doanh thu từ hoạt động du lịch nội đại đạt 120 tỷ đồng.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ngân sách tỉnh cấp cho Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai tại Quyết
định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán
thu chi ngân sách địa phương năm 2022.
2. Vận động các doanh nghiệp du lịch thực hiện XHH (nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chủ trì, khâu nối với các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, các đơn vị
liên quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung trong kế
hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả; xây dựng phương án kinh phí trình UBND
huyện xem xét.
- Chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch Quỳnh Nhai
năm 2022; huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn
bị chu đáo các nội dung, tổ chức thực hiện khoa học, linh hoạt đạt kết quả
cao nhất.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán trình UBND huyện
xem xét và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Giúp UBND huyện thẩm định, trình các kế hoạch và các văn bản liên
quan; đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã
theo kế hoạc.
- Đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ Thường trực UBND
huyện tham dự các sự kiện, chương trình, hội nghị, hội thi, tập huấn về du lịch...
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3. Phòng Tài chính -Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin
đề xuất nguồn kinh phí cho các hoạt động du lịch theo kế hoạch, đồng thời hướng dẫn
thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
4. Các cơ quan, chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện: Phối hợp với
Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khi được
Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ
5. Ủy ban nhân dân các xã có liên quan: Phối hợp với Phòng Văn hóa và
Thông tin triển khai các nhiệm vụ liên quan theo kế hoạch đảm bảo nội dung tiến
độ, hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2022 của
Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; các sở, ngành của tỉnh quan tâm tạo điều kiện; các cơ quan chuyên
môn, UBND xã phối hợp chặt chẽ chuẩn bị chu đáo, tổ chức khoa học đảm bảo
nội dung, tiến độ và hiệu quả./.
Nơi nhận:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (B/c);
- Sở Văn hóa, TT và DL;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành của huyện;
- Uỷ ban nhân dân 11 xã;
- Lưu: VT, VHTT(Nhất), PT 30b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy

