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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-VH 
V/v khảo sát, lựa chọn các hộ 

làm nhà nghỉ cộng đồng phục vụ 

khách du lịch trên địa bàn huyện 

Tủa Chùa, ngày    tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các phòng: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, 

             Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện;  

- UBND Thị trấn Tủa Chùa, xã Mường Báng. 

 

Trong những năm qua, du lịch huyện Tủa Chùa đã có những bước phát 

triển, lượng khách du lịch đến thăm và lưu trú tại huyện ngày một tăng, đặc biệt là 

vào các dịp ngày lễ, tết. Nhiều nhà nghỉ trên địa bàn huyện rơi vào tình trạng quá 

tải, khách du lịch đến huyện không có phòng nghỉ. Mặt khác, nhu cầu nghỉ cộng 

đồng tại các hộ dân có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Để đáp ứng nhu 

cầu của khách du lịch khi đến huyện, đồng thời hỗ trợ các hộ dân có đủ điều kiện 

bố trí chỗ nghỉ cho du khách, góp phần tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy 

du lịch của huyện phát triển. UBND huyện Tủa Chùa tiến hành khảo sát, lựa chọn 

các hộ làm nhà nghỉ cộng đồng phục vụ khách du lịch, cụ thể như sau:  

1. Thời gian, địa điểm khảo sát 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 21/7 đến 22/7/2022. 

- Địa điểm: Các hộ dân theo giới thiệu của Thị trấn Tủa Chùa, xã Mường 

Báng tại các thôn, bản, tổ dân dân phố: Nong Ten, Bản Ten, Tân Phong, Bản 

Báng, Huổi Lực, Quyết Tiến và thôn Phai Tung (xã Mường Báng). 

2. Thành phần tham gia khảo sát 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền 

hình, Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND; công chức văn hóa Thị trấn Tủa 

Chùa, xã Mường Báng; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện. 

3. Tổ chức thực hiện  

- Giao UBND Thị trấn Tủa Chùa, xã Mường Báng: Tiến hành khảo sát, 

lựa chọn các hộ thuộc các thôn, bản, tổ dân phố trên có đủ các điều kiện về chỗ 

nghỉ, nhà vệ sinh, có internet, chỗ để xe, có khả năng bố trí ăn cho khách du lịch 

khi khách có nhu cầu… vận động các hộ tham gia, lập danh sách gửi về UBND 
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huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) tổng hợp trước ngày 18/7/2022.  

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổng hợp danh sách các hộ tham gia làm nhà nghỉ cộng 

đồng phục vụ khách du lịch trên địa bàn Thị trấn Tủa Chùa, xã Mường Báng; 

báo cáo lãnh đạo huyện trước ngày 20/7/2022. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan cử lãnh đạo, công chức tham gia Đoàn 

khảo sát của huyện khi được yêu cầu. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND Thị trấn Tủa Chùa, xã Mường Báng nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (thay Báo cáo); 

- TT. HĐND huyện (thay Báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vừ A Hùng 
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