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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:   63  /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày   05  tháng  7  năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Tuyết Ban - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện tại cuộc họp thống nhất sơ kết Chương trình phát triển du lịch theo 

Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND huyện Tủa Chùa 
 

Ngày 04/7/2022, tại Phòng họp 2A - Trụ sở HĐND&UBND huyện, đồng 

chí Hoàng Tuyết Ban - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 

cuộc họp thống nhất sơ kết Chương trình phát triển du lịch theo Quyết định số 

2538/QĐ-UBND ngày 01/1/12018 của UBND huyện Tủa Chùa. Dự cuộc họp có 

các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng: Tài chính - Kế hoạch, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và 

Đào, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thành - Truyền hình 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng 

Văn hóa và Thông tin thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết Chương trình phát triển 

 u lịch huyện Tủa Ch a giai đoạn 2  8-2 25, định hư ng đến năm 2 3  theo 

Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày   /  /2  8 của UBND huyện Tủa Ch a 

và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Hoàng Tuyết Ban - Phó Bí 

thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Trong thời gian qua, công tác tuy n truyền, quảng  á về du lịch tr n địa bàn 

huyện đã đư c ch  trọng,  ư c đầu đã tạo sự ch    của các nhà đầu tư, sự quan tâm 

của các  oanh nghiệp l  hành và các  u khách  Các loại hình du lịch như: Du lịch 

cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm… đã từng  ư c đư c hình thành, 

đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của du khách. 

Một số hang động đư c khám phá, tìm hiểu và công nhận  i tích cấp t nh, quốc 

gia và đư c đầu tư các công trình phụ tr  đã phát huy giá trị  Hệ thống kết cấu 

hạ tầng thiết yếu, cơ sở lưu tr , nhà hàng từng  ư c đư c đầu tư xây  ựng; hệ 

thống giao thông đến các xã, thị trấn, thôn, bản; các thiết chế văn hóa đư c đầu 

tư, nâng cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa 

thực sự quan tâm ch  đạo sát sao đến công tác phát triển  u lịch; tiến độ tham mưu 

báo cáo còn chậm, chưa cụ thể (Phòng Văn hóa và Thông tin); công tác phối h p 

gi a các cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao  Vì vậy, trong thời gian t i 

v i tiềm năng, thế mạnh sẵn có của huyện công tác phát triển  u lịch cần đư c 

quan tâm, đầu tư đẩy mạnh hơn n a và cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp. Cụ thể: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì tổng h p báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện 

 áo cáo sơ kết Chương trình phát triển du lịch của huyện theo Quyết định số 

2538/QĐ-UBND ngày   /  /2  8 của UBND huyện Tủa Ch a đảm bảo đ ng 

tiến độ về thời gian và chất lư ng. 
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- Chủ trì, phối h p v i cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các mục 

tiêu của Nghị quyết 32-NQ/HU và Quyết định 2538/QĐ-UBND để bổ sung, điều 

ch nh phù h p v i giai đoạn 2022-2 3  tr n địa bàn huyện. Tham mưu UBND 

huyện thành lập Ban Ch  đạo phát triển du lịch huyện; kiện toàn Ban Quản lý di 

tích danh lam thắng cảnh huyện. Rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch 

chi tiết các khu, điểm du lịch gắn v i quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hệ 

thống các di tích kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh tr n địa bàn. 

- Phối h p v i UBND các xã: Mường Báng, Thị trấn, Tủa Thàng xây dựng 

05 thôn, bản, tổ dân phố văn hóa làm du lịch trong giai đoạn 2022-2025. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối h p v i các cơ quan, 

đơn vị liên quan kiểm tra lại các danh mục đường giao thông tr n địa bàn để điều 

ch nh danh mục kết nối các tua, tuyến du lịch. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối h p v i UBND các xã khôi phục các nghề thủ công truyền 

thống (nghề rèn, chế tác khèn Mông, rèn đ c, nghề thêu, mây tre đan). Phát triển 

các sản phẩm nông nghiệp huyện có thế mạnh, các sản phẩm nông sản đặc trưng 

phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức cho  u khách. 

- Nghiên cứu và đề xuất xây dựng đề án nuôi dê s a tại huyện và đề xuất 

kinh phí thực hiện. 

4. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối h p v i các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi  ưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành du 

lịch phục vụ công tác phát triển du lịch tr n địa bàn huyện. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối h p v i các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các ch  dẫn 

địa l , đăng k  bảo hộ thương hiệu chè, gà xương đen, rư u Mông Pê. 

- Phối h p v i Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kiểm tra lại các danh 

mục đường giao thông tr n địa  àn để điều ch nh danh mục kết nối các tua, 

tuyến du lịch. 

6. Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình: Chủ trì, phối h p 

v i các cơ quan, đơn vị liên quan quản l , điều hành, khai thác đối v i hang động 

Khó Chua La, xã Xá Nhè khi đư c cấp có thẩm quyền giao quản lý. Xây dựng Quy 

chế quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên quản l  hang động 

Khó Chua La, xã Xá Nhè.  

7. UBND các xã, thị trấn 

- Khẩn trương xây  ựng  áo cáo sơ kết Chương trình phát triển du lịch theo 

Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND huyện và gửi về 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng h p trư c ngày 15/7/2022.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hư ng cho người dân trên 

địa bàn về l i ích phát triển du lịch. 
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(thay Báo cáo) 

- UBND các xã: Mường Báng lựa chọn 02 thôn, bản văn hóa, Tủa Thàng lựa 

chọn 01 thôn, bản văn hóa, Thị trấn lựa chọn 02 thôn, bản, tổ dân phố văn hóa để 

tập trung xây dựng thành thôn, bản, tổ dân phố văn hóa làm du lịch; đặc biệt chú 

trọng vận động các gia đình có đầy đủ các tiêu chí về nhà ở, điều kiện sinh hoạt 

tham gia phát triển du lịch. 

- UBND các xã: Sính Phình, Tả Sìn Thàng tập trung tuyên truyền, khơi  ậy 

tiềm năng thế mạnh của nghề rèn đ c, nghề thêu để phát triển sản phẩm du lịch 

nghề truyền thống trong xây dựng nông thôn m i để giải quyết việc làm cho 

người lao động và góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa  ân tộc.   

- Phối h p v i Ban Quản lý di tích danh lam thắng cảnh cấp huyện quản 

lý tốt các di tích, danh lam thắng cảnh tr n địa bàn. Xây dựng chương trình, Kế 

hoạch phát triển du lịch, thành lập Tổ quản lý các di tích danh lam thắng cảnh tại 

địa phương. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện 

thông báo để các cơ quan, đơn vị biết triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT  Huyện ủy;  

- TT  HĐND huyện;   

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                       

- Các cơ quan, phòng,  an, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT      

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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