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Kết quả thực hiện công tác xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng  

xã Nghĩa Đô năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022  
 

Kính gửi:  Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng 
 xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

 

Thực hiện Đề án số 05/ĐA-HU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện khóa XXII về phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với 
bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 - 
2025; Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 08/07/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên giai đoạn 
2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 191/KH-TGV ngày 05/7/2021 

của Tổ giúp việc BCĐ xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô giai 
đoạn 2021-2025. 

Tổ giúp việc BCĐ xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô 
báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã 

Nghĩa Đô năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nội dung 
cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Tham mưu Huyện ủy Bảo Yên ban hành Quyết định số 550-QĐ/HU ngày 
06/4/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch cộng 
đồng xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 

551-QĐ/HU ngày 06/4/2021 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây 
dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 

- Tích cực tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch xã Nghĩa 

Đô, cụ thể: Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Tổ giúp việc BCĐ thông qua các 
việc tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc 

BCĐ tại Thông báo số 215/TB-TGV ngày 14/5/2021 về thông báo phân công 
nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch 

cộng đồng xã Nghĩa Đô giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch số 191/KH-
TGV ngày 05/7/2021 của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch 

cộng đồng xã Nghĩa Đô về triển khai công tác xây dựng và phát triển du lịch 
cộng đồng xã Nghĩa Đô giai đoạn 2021-2025. Từ đó gắn trách nhiệm của từng 

thành viên với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị phát huy tối đa vai trò trong 
công tác xây dựng và phát triển hoạt động du lịch cộng đồng trên địa bàn xã 
Nghĩa Đô. 
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- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin là đầu mối đôn đốc các cơ quan, 
đơn vị, đặc biệt là UBND xã Nghĩa Đô triển khai các nhiệm vụ kế hoạch đúng 

tiến độ thời gian và chất lượng công việc theo yêu cầu.  

2. Kết quả thực hiện mục tiêu của kế hoạch 

- Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song lượng khách du 
lịch đến với xã Nghĩa Đô từ đầu năm 2021 đến thời điểm báo cáo ước khoảng 
3.000 lượt người, đạt 30,0% mục tiêu Đề án, doanh thu từ du lịch cộng đồng 

Nghĩa Đô năm 2021 tính đến thời điểm báo cáo ước khoảng gần 5 tỷ đồng, đạt 
25,0% Mục tiêu Đề án. 

- Công nhận du lịch cộng đồng Nghĩa Đô là Điểm du lịch cấp tỉnh tại 
Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

công nhận xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là Điểm du lịch. 

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch  

3.1. Công tác quy hoạch: Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã thẩm định xong Hồ 

sơ Quy hoạch chung không gian phát triển du lịch cộng đồng Nghĩa Đô do Đơn 

vị tư vấn xây dựng. Đến nay đang trong thời gian xin ý kiến Sở Xây dựng, dự 
kiến tháng 12/2021 phê duyệt. 

3.2. Bảo tồn, phát huy giá trị di tích, văn hoá, văn nghệ, thể thao gắn với  
phát triển du lịch cộng đồng 

- Triển khai lập hồ sơ khoa học Đề án “Xây dựng Bảo tàng sinh thái đồng 

bào dân tộc Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô”.  Đến nay, 
phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và đơn 

vị tư vấn đã triển khai một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm của đề án. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai xây dựng hồ 

sơ đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2021 cho 
03 di sản là: Nghi lễ Then, Nghề thủ công và Ẩm thực dân tộc Tày của xã Nghĩa 

Đô. Đến nay, Sở VHTTDL tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến cuối năm 2021 
hoàn thành hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch thẩm định.  

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch triển 
khai thực hiện dự án xây dựng và hướng dẫn hoạt động Câu lạc bộ hát then phục 

vụ phát triển du lịch cộng đồng cho 55 học viên. 

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức luyện tập và thành lập 02 

đội văn nghệ bản Mường Kem và Nà Khương. 

- Phối hợp với Đơn vị tư vấn xây dựng kịch bản khôi phục và tổ chức định 
kỳ Ngày hội Văn hóa Dân gian, Lễ hội Đền Nghĩa Đô, Hội Cốm xã Nghĩa Đô và 

một số trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Tày xã Nghĩa Đô. Tuy nhiên, do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong năm 2021 đã xây dựng kế hoạch 

ngày hội và Lễ hội Đền Nghĩa Đô song chỉ tổ chức được một số nội dung Lễ hội 
Đền Nghĩa Đô (14/7 Âm lịch) và một số trò chơi dân gian (Đánh Yến, gánh 

nước,…) của đồng bào Tày Nghĩa Đô dịp đầu xuân Tân Sửu 2021. 

- Thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Văn hóa dân gian (tại Quyết 

định số 681/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND huyện về việc Công nhận 
Ban Vận động thành lập Câu lạc bộ Văn hóa Dân gian xã Nghĩa Đô) và Câu lạc 
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bộ Hát Then xã Nghĩa Đô (tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 
của UBND huyện về việc công nhận Ban Vận động thành lập Câu lạc bộ Hát 

Then xã Nghĩa Đô) nhằm truyền dạy và bảo tồn các nghi lễ, làn điệu then và các 
trò chơi dân gian đặc sắc của địa phương.  

- Tuyên truyền và triển khai nội dung các chính sách của Nghị quyết số 
06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai trên địa bàn huyện. 
Triển khai xây dựng quy trình áp dụng theo tiêu chuẩn ISO cập nhật trên Cổng 

dịch vụ công cấp tỉnh, Quốc gia về chính sách hỗ trợ thành lập và duy trì câu lạc 
bộ, đội văn nghệ tại các điểm du lịch. Công bố công khai bộ thủ tục hành chính 

đối với chính sách hỗ trợ câu lạc bộ, đội văn nghệ tại các điểm du lịch để nhân 
dân được biết và thực hiện các quy trình hưởng chế độ của chính sách. Tổng hợp 

nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết năm 2022 theo quy định, kết quả có các tổ 
chức, cá nhân đề nghị vay vốn phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng và nghề 

truyền thống trên địa bàn xã Nghĩa Đô với tổng kinh phí đề nghị là 6 tỷ đồng; Đề 
nghị hỗ trợ duy trì hoạt động năm 2022 cho 02 Câu lạc của Điểm du lịch xã 

Nghĩa Đô với tổng kinh phí 120 triệu đồng. 

- Tổ chức bài trí lại tượng pháp tại di tích Đền Nghĩa Đô nhằm đảm bảo 

đúng với lý lịch di tích và các quy định của Luật Di sản. 

3.3. Về xây dựng cơ sở hạ tầng 

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên - MT phối hợp với cơ quan chuyên môn của 

huyện và UBND xã Nghĩa Đô tiến hành thống kê thu hồi đất và khoanh vùng bảo 
vệ di tích Chiến thắng Nghĩa Đô với tổng diện tích 3.092m². 

- Mở rộng đường bê tông xi măng hai bên đường mỗi bên 1m tại các bản 
Nặm Cằm, Thâm Mạ, Mường Kem, tổng chiều dài 1.130m và mở rộng đường 

tránh tại các ngã 4, ngã 3 thuộc bản Mường Kem, Thâm Mạ và Pác Bó phục vụ 
giao thông thuận lợi tại khu vực đề xuất xây dựng làng văn hóa truyền thống. 

- Dự án Giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục phụ trợ, ngoại 
thất đền Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai được HĐND huyện phê duyệt 

chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 8 năm 2021, 
dự án được triển khai thành 02 giai đoạn. Hiện nay, UBND huyện đã giao Ban 

QLDA - ĐTXD tổ chức triển khai lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (giai đoạn 1), dự 
kiến phê duyệt trong quý IV năm 2021). Đồng thời tiến hành khảo sát, nghiên 

cứu, xây dựng phương án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích Chiến 
thắng Nghĩa Đô, dự kiến thực hiện trong năm 2022. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp khảo sát vị trí xây dựng các 

cọn nước khu vực suối Nậm Luông, xã Nghĩa Đô. Trên cơ sở thống nhất giao 
Ban Quản lý DA-ĐTXD huyện lập dự toán báo cáo UBND huyện xem xét phê 

duyệt. 

- Trong năm 2021 đã xây dựng hoàn thành 02 nhà văn hóa thôn bản theo 

kiến trúc nhà sàn truyền thống tại các bản Mường Kem và bản Hón, xã Nghĩa Đô 
nhằm lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc dân tộc Tày địa phương phục vụ công 

tác phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. 
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- Dự án Trung tâm bảo tồn và giao lưu văn hoá dân tộc Tày xã Nghĩa Đô, 
huyện Bảo Yên đã được UBND huyện giao nhiệm vụ nghiên cứu lập Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5832/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 
2021. Hiện nay, Ban QLDA-ĐTXD huyện đang tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, báo cáo UBND huyện đề nghị HĐND huyện phê duyệt chủ trương 
đầu tư tại kỳ họp HĐND diễn ra vào cuối năm 2021. 

- Tăng cường chỉ đạo triển khai phát huy Dự án bảo tồn và phát huy trang 

phục truyền thống dân tộc trên địa bàn. Tập trung đưa vào thực hiện tốt tại các 
trường học và công sở UBND xã Nghĩa Đô. 

3.4. Công tác quản lý và quảng bá du lịch 

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận du lịch cộng đồng Nghĩa Đô là điểm 

du lịch cấp tỉnh tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND 
tỉnh Lào Cai về việc công nhận xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là 

Điểm du lịch. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế các mẫu cổng vào thôn, bản trên địa 

bàn xã Nghĩa Đô bằng những vật liệu thân thiện với môi trường và mang tính 
nghệ thuật riêng tạo điểm nhấn du lịch và là điểm check-in cho khách du lịch. Dự 

kiến đầu năm 2022 sẽ triển khai tại các vị trí thích hợp. 

- Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã 
mây tre đan xã Nghĩa Đô nhằm đa dạng hóa sản phẩm thủ công mĩ nghệ, quà 

tặng của địa phương,… đồng thời góp phần bảo tồn nghề truyền thống của cộng 
đồng dân tộc Tày địa phương. 

- Phối hợp với Trường Cao Đẳng Lào Cai mở lớp tập huấn nghiệp vụ phát 
triển du lịch cộng đồng cho 35 học viên. 

- Phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai xây dựng trang 
wedsite: dulichbaoyen.com và cẩm nang du lịch Bảo Yên nhằm giới thiệu, quảng 

bá giá trị di tích, di sản và văn hóa các dân tộc Bảo Yên nói chung và du lịch 
cộng đồng Nghĩa Đô đến với du khách thập phương. 

- Nhằm tập trung giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh, nét đẹp 
về du lịch cộng đồng Nghĩa Đô và các mục tiêu phát triển trong thời gian tới, 

trong năm 2021, Trung tâm Văn hóa thể thao - Truyền thông huyện đã phối hợp 
với Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai viết 12 phóng sự truyền hình, trong đó: 

01 phóng sự Xuân về bên dòng Nậm Luông; 01 phóng sự “Nghĩa Đô xây dựng 
nông thôn mới nâng cao”, 01 tin bài “Xã Nghĩa Đô phục dựng các trò chơi văn 
hóa truyền thống”; 01 phóng sự Phụ nữ Nghĩa Đô làm Du lịch; 01 video clip 

phóng sự “Mảy nhừng - đặc sản Nghĩa Đô”; 03 Video clip Nét đẹp nhà sàn của 
người Tày ở Nghĩa Đô; 03 phóng sự “Nghề đan lát của người Tày Nghĩa Đô”; 01 

phóng sự trên Báo Lào Cai “Nghĩa Đô Vùng đất giàu truyền thống văn hóa” phát 
trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Thực hiện dựng video ngắn, hình ảnh kèm 

bay flycam phong phú giới thiệu Du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô đăng trên 
fanpage truyenhinhbaoyen. Đồng thời, xây dựng 97 tin bài, phóng sự về văn hóa, 

du lịch Bảo Yên phát vào các chương trình phát thanh hằng ngày qua hệ thống 
truyền thanh cơ sở. 
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- Duy trì và cập nhật các thông tin, hình ảnh về nét đẹp văn hóa con người 
Nghĩa Đô trong công tác phát triển du lịch trên trang “Nghĩa Đô xanh” và nhóm 

“Nghĩa Đô suối sạch - đồng xanh” của hệ thống mạng xã hội facebook. 

3.5. Một số nhiệm vụ khác 

- Phối hợp với Đơn vị tư vấn hướng dẫn cho 06 hộ kinh doanh Homestay 

tại xã Nghĩa Đô đầu tư chỉnh trang lại cơ sở vật chất đảm bảo đồng bộ và đáp ứng 
tốt nhu cầu của khách du lịch. 

- Phối hợp với chuyên gia tư vấn hiện đang kiểm kê các món ăn, xây dựng 
hệ thống thực đơn mang bản sắc ẩm thực địa phương phù hợp với từng đối tượng 

khách du lịch để thực hiện thống nhất trên địa bàn xã. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai xây dựng hồ 
sơ đề nghị Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đưa vào Dự án bảo tồn làng truyền 

thống đối với bản Nặm Cằm, xã Nghĩa Đô và tổ chức xây dựng, nhân rộng mô 
hình phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn 

với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nghĩa Đô. 

- Trong năm 2021, các đoàn thể huyện phối hợp cùng các đoàn thể xã 

Nghĩa Đô phát động nhiều phong trào ý nghĩa: Hội Phụ nữ phát động tới các hội 
viên về phong trào vệ sinh môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp và duy trì chăm 

sóc đường hoa (bản Mường Kem), cụ thể: xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”, 
phát động 1 lần/ tuần vệ sinh các trục đường khu dân cư và chăm sóc đường hoa; 

Huyện đoàn phối hợp với Đoàn xã phát động phong trào chỉnh trang hiện trạng di 
tích Chiến thắng Nghĩa Đô cho lực lượng đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Đô thực 

hiện từ đó xây dựng hình ảnh con người Nghĩa Đô thân thiện, mến khách và cảnh 
quan môi trường đáp ứng mĩ quan hấp dẫn du khách; Ban Dân vận phối hợp với 
Đảng ủy xã Nghĩa Đô thực hiện xây dựng mô hình Dân vận khéo “Bảo tồn Văn 

hóa Dân tộc” và hỗ trợ gia đình Nghệ nhân dân gian Ma Thanh Sợi xây dựng 
cổng vào nhà và một số mô hình, vật dụng nhằm trưng bày hệ thống tư liệu về 

văn hóa dân tộc Tày xã Nghĩa Đô của nghệ nhân đảm bảo sinh động, hấp dẫn 
phục vụ quá trình trải nghiệm kho tàng bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng dân 

tộc Tày địa phương cho du khách qua tìm hiểu của nghệ nhân dân gian. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào chỉnh 
trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn đoàn kết tạo môi trường cảnh quan tự 
nhiên, môi trường văn hóa đặc sắc phục vụ phát triển du lịch. 

4. Tổng hợp nguồn lực thực hiện kế hoạch 

Tổng nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch: 92.889 triệu đồng (Bằng chữ: 
Chín mươi hai tỷ tám trăm tám mươi chín triệu đồng chẵn).  

Trong đó: 

- Nguồn vốn đã được bố trí: 310 triệu đồng, cụ thể: 

+ Lập hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch xã Nghĩa Đô: 20 triệu đồng. 
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+ Xây dựng đề cương Đề án “Xây dựng Bảo tàng sinh thái dân tộc Tày 
Nghĩa Đô gắn với phát triển du lịch cộng đồng” tổng kinh phí 290 triệu đồng. 

Cấp lần 1: 140 triệu đồng. 

+ Xây dựng hồ sơ đề nghị đưa vào danh mục DSVH phi vật thể cấp Quốc 

gia cho 03 di sản (Nghi lễ Then, Ẩm thực và Nghề thủ công đan lát) của cộng 
đồng dân tộc Tày Nghĩa Đô, tổng kinh phí 493 triệu đồng. Cấp lần 1: 150 triệu 

đồng. 

- Nguồn vốn chưa được bố trí: 92.579 triệu đồng. 

- Nguồn vốn phát sinh: 2.680 triệu đồng (Dự án Phát triển chuỗi giá trị Vịt 

Bầu Nghĩa Đô do Hội Nông dân làm chủ đầu tư). 

(Có Phụ biểu gửi kèm) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô nhận được 

sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, 
sự hướng dẫn giúp đỡ tích cực của các cơ quan chuyên môn từ trung ương và của 
tỉnh. Đồng thời, có sự tham gia phối hợp triển khai tích cực của các cơ quan, đơn 

vị chuyên môn của huyện, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng các 
cơ sở vật chất cho phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô gắn với bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Tày trên địa bàn và xây dựng xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, lĩnh vực du lịch cộng đồng còn có sự 

tham gia trực tiếp của hệ thống chính trị và sự góp mặt của các chuyên gia có 
kinh nghiệm đã góp phần quan trọng để định hướng phát triển du lịch theo hướng 

bền vững trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 
Trong năm 2021, tuy chịu ảnh hướng lớn của dịch bệnh Covid-19 nhưng du lịch 

cộng đồng Nghĩa Đô vẫn đạt được nhiều kết quả tốt: lượng khách du lịch đến với 
Nghĩa Đô ước khoảng gần 3.000 lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch khoảng 

5 tỷ đồng và xã Nghĩa Đô được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.  

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Các điểm quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm của địa phương còn ít, 

các sản phẩm chưa xây dựng được tính độc đáo riêng nên chưa đáp ứng được yêu 
cầu ngày càng cao của du khách. 

- Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc 
tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn dẫn đến lượng khách 

đến với Nghĩa Đô giảm tương đối so với cùng kỳ thời điểm chưa có dịch bệnh. 

- Một số đội ngũ cán bộ của địa phương còn bị động, lúng túng, chưa thực 
sự trách nhiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch trên địa bàn, chưa đáp 

ứng với yêu cầu đề ra trong công tác phát triển du lịch cộng đồng trọng điểm trên 
địa bàn. 

- Nhận thức một phần nhỏ người dân địa phương còn chưa hiểu rõ về lợi 
ích, ý nghĩa trong công tác phát triển du lịch trên địa bàn. Từ đó, chưa thực sự 
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ủng hộ và đồng tình tham gia đối với các chương trình, kế hoạch của các cấp đề 
ra. 

- Công tác triển khai Quy hoạch chung về phát triển du lịch cộng đồng xã 
Nghĩa Đô còn chậm. Do đó, ảnh hưởng đến việc triển khai quy hoạch chi tiết cơ 

sở hạ tầng và các dự án trọng tâm. 

- Việc bố trí nguồn lực phục vụ triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch còn 
rất ít so với nhu cầu thực tế gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành các mục 

tiêu đề ra. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các 

nhiệm vụ của kế hoạch đôi khi còn chưa chủ động. Một số nội dung xã Nghĩa Đô 
chưa tập trung chỉ đạo đội ngũ cán bộ, hội viên đoàn thể xã tích cực tham gia vào 

triển khai các nhiệm vụ trong công tác xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng 
trên địa bàn quản lý.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

Trên cơ sở các nhiệm vụ đang triển khai và một số nhiệm vụ trọng tâm 
trong công tác phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô giai đoạn 2021-2025, 

trong năm 2022 tập trung thực hiện mội số nội dung sau: 

 1. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, văn hoá, văn nghệ, thể thao 
gắn với phát triển du lịch cộng đồng 

 - Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ Đề án “Xây dựng Bảo tàng sinh thái 
đồng bào dân tộc Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô”.  

 - Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tiếp tục triển 

khai dự án bảo tồn Làng văn hóa truyền thống; Xây dựng và nhân rộng các mô 
hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn 
với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Tiếp tục xây dựng hồ sơ đề nghị bảo 

tồn cho các di sản văn hóa phi vật thể cộng đồng dân tộc Tày Nghĩa Đô (Đề nghị 
thêm 3 hồ sơ). 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức các lễ hội truyền thống, văn hóa (Lễ hội 

Xuống Đồng, Lễ hội Đền Nghĩa Đô và Lễ hội Cốm) và Ngày hội Văn hóa Dân 
gian xã Nghĩa Đô năm 2022 nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thu hút đông 

đảo quần chúng nhân dân và du khách tham dự. 

 - Khảo sát và xây dựng Bảo tàng Tre xã Nghĩa Đô từ đó định hướng 

phương án bảo tồn tạo cảnh quan thiên nhiên thu hút khách du lịch. 

 - Hướng dẫn quy trình và thẩm định hoạt động của các Câu lạc bộ Văn hóa 
dân gian và Câu lạc bộ Hát Then xã Nghĩa Đô nhằm áp dụng chính sách hỗ trợ 

duy trì hoạt động theo Nghị quyết 06 của HĐND tỉnh Lào Cai đúng quy định.  

 2. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch cộng đồng  

 - Triển khai đúng tiến độ một số Dự án trọng điểm: Xây dựng Trung tâm 

Giao lưu Văn hóa Tày Tây Bắc tại Nghĩa Đô; Hệ thống Cọn nước khu vực suối 
Nậm Luông; Bến xe trung tâm xã. 

 - Thực hiện tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Nghĩa 
Đô: Chiến thắng Nghĩa Đô và ngoại thất Đền Nghĩa Đô. 
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 - Tiếp tục triển khai xây dựng 02 nhà văn hóa theo kiến trúc nhà sàn truyền 
thống dân tộc Tày tại bản Nặm Cằm và bản Nà Luông, xã Nghĩa Đô. 

 - Khảo sát và lập hồ sơ khoa học đề nghị di tích, danh thắng cấp tỉnh đối 
với cụm các thác của Nghĩa Đô (Bản Hốc, Vằng Kheo, Phạ Phân). 

- Thống kê nhu cầu đầu tư phát triển dich vụ homestay của các hộ kinh 

doanh tại xã Nghĩa Đô và nghiên cứu cơ chế khuyến khích người dân tham gia 
nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh dịch vụ du lịch phù hợp và đúng quy 

định (Chính sách vay vốn phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng theo Nghị quyết 
06 của HĐND tỉnh Lào Cai). 

 3. Công tác quản lý và tuyên truyền, quảng bá  du lịch 

 - Tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận xã Nghĩa Đô là Điểm du lịch 
cấp tỉnh kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân 

gian nhằm đưa hình ảnh về du lịch Nghĩa Đô tới đông đảo du khách thập phương. 

 - Phối hợp với chuyên gia tư vấn nghiên cứu thiết kế các mẫu cổng Làng 

văn hóa của xã Nghĩa Đô theo xu hướng thân thiện với tài nguyên của địa 
phương và triển khai xây dựng tại các vị trí, thôn bản phù hợp tạo điểm nhấn và 

là điểm check-in cho du khách. 

- Duy trì hoạt động hiệu quả của Hợp tác xã mây tre đan xã Nghĩa Đô 
nhằm đa dạng hóa sản phẩm thủ công mĩ nghệ, quà tặng của địa phương. 

 - Tiếp tục liên kết với các đơn vị mở các lớp tập huấn về kỹ năng quản lý, 
tổ chức hoạt động và nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho đội ngũ cán bộ và người 

dân tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch. 

 - Phát huy hiệu quả các phong trào của các đoàn thể trong việc xây dựng 
môi trường, cảnh quan thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. 

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức luyện tập và thành lập 02 
Đội văn nghệ thôn bản phục vụ du lịch cộng đồng. (Bản Mường Kem, bản Nà 

Khương). 

- Hỗ trợ chuyên gia tư vấn bước đầu xây dựng điểm trình diễn (quy mô 
nhỏ) văn hóa đồng bào dân tộc Tày xã Nghĩa Đô tại bản Mường Kem. 

- Tiếp tục nâng cao về số lượng và chất lượng các tin bài, phóng sự, 
videoclip,… giới thiệu quảng bá về du lịch cộng đồng Nghĩa Đô tuyên truyền, 

quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Liên hệ các báo, Đài trung 
ương, tỉnh, các công ty truyền thông,… giới thiệu về bản sắc, con người Nghĩa 

Đô nhằm phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ 

bảo tồn các di sản cộng đồng dân Tày xã Nghĩa Đô và tiếp tục phối hợp triển khai 
dự án bảo tồn Làng văn hóa truyền thống, xây dựng và nhân rộng các mô hình 

phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Đô. 

2. Đề nghị Huyện ủy Bảo Yên: Quán triệt sâu sắc về vai trò, trách nhiệm 
quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương xã Nghĩa Đô trong công tác xây 
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dựng và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn để phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn của huyện thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Các phòng ban 

chuyên môn, các thành viên Tổ giúp việc tích cực, chủ động hơn nữa trong công 
tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ. 

3. Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí nguồn lực đảm bảo triển khai 
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch Tổ giúp việc đề ra. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng và phát triển du 

lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2022 của Tổ giúp việc BCĐ xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã 

Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên TGV; 
- Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TỔ TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Nguyễn Anh Dũng 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-09T22:03:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Anh Dũng<nadung-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-10T10:02:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-10T10:02:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-10T10:03:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên<contact-baoyen@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




