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I. BANH GIA T!NH HINH 

1. Kt qua dit thrçrc 

Nhüng näm qua, thirc hin Nghj quyt s 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 
cña B ChInh trj v phát trin du ljch tr& thành nganh kinh M müi nhpn Va 
Nghj quyt sé, 35-NQ/TU ngày 18/10/20 16 cüa Ban Chp hành Dâng b tinh 
Yen Bái khóa XVIII v dy nitnh phát trin du ljch tinh Yen Bái giai doin 
2016-2020, djnh hu'ing dn näm 2025, ngành du ljch cüa tinh dã có nh&ng 
buc phát trin tIch circ và dt ducic nhiu kt qua quan tr9ng. 

Kt cu h tng phiic viii du ljch dugc quan tam du tu; ca bàn hInh 
thành và phát trin mt s khu, dim du ljch trçng dim trên Ca s& khai thác 
các lçii th v tài nguyen du ljch. Hot dng du lch gn vri su kin, l hi 
duçic t chüc ngày càng chat hicng, chuyên nghip, gop ph.n gitt gin và bâo 

tn giá trj van hóa truyn thng các dan tc. Cong tác quâng bá, xüc tin du 
ljch duçic tang ci.thng; vj trI cña du ljch Yen Bái, dc bit là du ljch tai  mt s 
dja phixcng nhu huyn Mu Cang Chài, thj xã Nghia L... tip t1ic duçic khng 
djnh trên thj trueing du ljch trong nuâc và quéc t. Giai doan 20 16-2020, toàn 
tinh dã don trên 3 triu luçit khách, trong do có trén 227 nghIn lucrt khách 
quc M; the dO tang trixO'ng bInh quân khách du lch h&ng nãm dat  10,3% 
(vugt 1,8% so vOi m1ic tiêu Nghj quyt s 35-NQ/TU); doanh thu tir hott 
dng du ljch binh quân h.ng näm tang 19,6% (vuqt 8,2% so vci mic tiéu 
Nghj quyt s 35-NQ/TU). Dn nay, trên dja bàn toàn tinh có 449 ca sO' km 
tri; trong do, khách san,  nhà nghi là 240 Ca sO' vO'i 3.027 phông (03 ca sO' dat 
tiêu chun 3 sao) và 209 Ca sO' kinh doanh djch vii nhà O' có phông cho khách 
du 1ch thuê (homestay). Djch v1i du ljch dang dn trô' thành ngành kinh t 
quan tr9ng, gop phn chuyn djch ca cu kinh th, cci cu lao dng, giâi quyt 
vic lam cho khoàng 7.000 lao dng, tang thu nhp cho nguO'i dan và tang thu 
ngân sách, thüc dy phát trin kinh t - xã hOi,  cài thin dO'i sng nhân dan. 
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2. Ton ti, htn ch và nguyen nhân 
2.1. TOn tçii, hgn ché 

Kêt qua phát trin du ljch chua that si.r tuGng xi'rng vâi tim näng, the 
manh cña tinh; san phâm du ljch chua da dang, thiêu hap dan. Hiu qua hoat 
dng kinh doanh, chat luçing djch vçi du ljch chua cao. Dâu tu xây dirng ha 
tng phiic viT du lich  chua dáp rng dirge yêu câu; cong tác thu htit dâu tu vào 
các khu, diem du ljch tr9ng diem cüa tinh chua dat  dirge kêt qua rö net. H 
thng cci si luu trñ, djeh viii du ljch chua dáp 11ng nhu câu da dang cüa các 
phân khüc th truôTig khách du ljch. Nguôn nhân 1irc phiic v1i cho hoat dng 
du ljch con thiu và yu. Cong tác tuyên truyên, quâng bá, xüc tiên du ljch 
cOn thiu tInh chuyên nghip; nhn thrc ye kinh doanh djch vii du lich cüa 
ngui dan con han  ch. 

2.2. Nguyen nhán cia nhmg tn tqi, hçzn cM 

N}in thirc cüa mt s ngành, dja phucng, nguOi dan v vj tn, vai trO cña 
ngành djch vi du lch chua cao; sir ph& hçip giüa các ngành và các dja phucing 
chua chat che; chua thu ht dugc các nhà dâu tu lan dê dâu tu phát tniên dông 
du các vüng du ljch cüa tinh; ha tng kinh tê - xa hOi  cña tinh cOn han  chê; 1rc 
lugng lao dng trong ngành chua diáp 1mg yêu câu Ca ye so lugng và chat lugng, 
trong do cOn thiu nhiu nhân lirc qua dào tao. 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU PHAT TRIEN 
1. Quan dim 

- Phát trin du ljch thrc sr tr& thành ngành kinh t quan tr9ng, tao  dng 
luc thñc dy su phát trin cüa các ngành, linh virc khác, gop ph.n phát tniên 
kinh M - xa hôi, nâng cao däi sng nhân dan, xác djnh day là nhim v11 tr9ng 
tam, iâu dài và là trách nhim cüa các cap üy, chInh quyen, cong dông xã hi. 

- Phát trin du ljch bn vting, trên nn tang tang truó'ng xanh, khai thác, 
phát huy tiêm nang, igi the ye tài nguyen thiên nhiên, da dang sinh hçc, mOi 
tru1ng sinh thai và bàn sac van hóa các dan tc tren dja bàn tinh. Quàn l, sIr 
dung tiêt kim, hiu qua tài nguyen du ljch, bào v mOi truang, chIr dng 
thIch 1mg vai bin dOi khI hu, bào dam quôc phOng, an ninh. 

- T chi:rc các hoat  dng du ljch theo hu&ig chuyên nghip, cht lucing, 
hiu qua; dy manh  iimg diving nhtrng thành tru cIra cuc each mng cOng 
nghip 4.0 và ch1m trpng dào tao,  bi dung phát triên nguôn rthân lirc ye du itch. 

- Phát trin dng thai du ljch quc th và du ljch ni dja; da dang  san 
phâm du ljch, tr9ng tam là du ijch sinh thai, nghi duang, du ljch cong dOng; 
gän phát trin du itch  yói phát trien các ngành, dlch v1i khác; chIr tr9ng phát 
trien du ljch gn vói nông nghip; bâo tOn và phát huy giá tnj ban sc van hóa 
dan tOe,  di san van hoá yà eác danh lam thing cánh; ttmng buac ma rng thj 
tnuang yà nâng cao nang liic canh  tranh cIra du ljch tinh Yen Bái. 
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- IJu tiên phát trin h thng h. tng giao thông, thông tin, din, thüy 
igi..., h tang thuong mai  - djch vii phuc vii phát trin du ljch; khuyn khIch, 
huy dng các ngun 11rc x. hi hóa du tu phát trin h. t.ng du ljch, xây 
drng các san phâm du ljch, các tour, tuyn du ljch phü hcp v9i tim näng, igi 
th ye tài nguyen du 1ch cüa tinh. 

2. Miic tiêu 
2.1. Myc tiêu chung: Phát trin du ljch xanh, bàn sic, h.p dn và trô 

thành ngành kinh tê quan tr9ng cüa tinh; xây dixng san phâm du ljch có chat 
lugng cao, da dang,  có thucing hiu và là mOt  trong nhUng diem den du ljch 
hang dâu cüa vüng Tây Bäc, tao  nên hinh ành và diem den dc thiii "Yen Bái - 
No'i h5i tit sac rnàu Tdy Bc" vi thuong hiu là "diem den an toàn, than 
thiên, dác sac, hap dan, an tzing ". 

2.2. Muc tiêu cu the dê'n nàn'z 2025 
- Tip tiic d.0 tu xay diing, hInh thành và phát trin 4 vng du Ijch 

tr9ng diem cüa tinh gôm: Vüng du lch Ho Thác Ba và d9c song Chày; Vüng 
du ljch thàrth pM Yen Bái và phi can; Vüng du ljch mien Tây cüa tinh; Vñng 
du lich Bäc Trân Yen - Van Yen. 

- Tp trung phát trin các ngành djch vi,i phiic vi,i du ljch, thu hiit các 
thành phân kinh t tham gia dâu tu phát triên ha tang du ljch, các dch vii ye 
lU hành, 4n tài, 1uu trCi, an ung, vui chcii giài trI và nhUng djch vii khác 
nhm dáp irng nhu cu cüa khách du 1ch tai  các vüng du lch tr9ng diem. 

- Phn du nãm 2025, don trên 1.500.000 lugt khách, trong dió 400.000 
lucit khách quôc te, tang truO'ng bInh quân dat  1 4,6%/näm. 

- Doanh thu tir du ljch näm 2025 dat  khoàng 1.500 t' dng, tang trithng 
bInh quân dat  26%/näm, chim khoàng 7% tong giá trj san xuât khu virc djch 
vi (không bao gm các nganh djch vi cong cüa Nhà nuâc). 

- Tao vic lam cho 12.500 lao dng trong linh virc du ljch (trong do lao 
dng trirc tip là 5.000 ngu?ii, lao dng gián tiêp là 7.500 nguñ). 

- S bung, phOng tai  c s& luu tr1i: Co 5.000 phOng tr& len (dat tiêu 
chuân tili ba sao trâ len là 20%). 

2.3. Djnh hithng myc tiêu dIn näm 2030 

- Phn du näm 2030, don trên 2.500.000 lugt khách, trong do khách 
quôc té dat  800.000 lugt khách, tang trung bInh quân dat  10,8%/näm. 

- Doanh thu tü du ljch näm 2030 dat  khoàng 4.3 00 t dng, tang truO'ng 
bInh quân dat  23,4%/näm, chiem khoàng 12,8% tong giá trj san xuât khu viIc 
djch vi (không bao gOm các ngành djch vii cong cüa Nhà nuóc). 

- Tao vic lam cho 33.600 lao dng trong linh vrc du lich  (trong do lao 
dng trirc tip là 14.400 ngui, lao dng gián tiêp là 19.200 ngu?ii). 

- S bung, phOng tai Co 5 luu trii: Co 9.600 bung, phOng tr& len. 
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III. N1IIIM V1J VA GIAI PHAP 

1. Tiêp tiic tang ctrirng siy lãnh do, chi dto cüa các cp üy, chInh 
quyn v phát trin du ljch, phát huy vai trô cüa Mt trn To quôc và các 
ti chfrc chInh tr - xã hi trong vic tuyên truyên, vn dng, to siy chuyên 
biên can ban ye nhn thfrc, tir duy trong phát triên du ljch cüa các tang 
lop nhân dan 

Nâng cao nhn thiirc cüa các cp ñy, chInh quyn và cáo thng 1p nhân 
dan v v tn, vai trô cüa du ljch trong phát triên kinh tê - xa hi. Xác djnh 
phát trin du ljch có tInh lien ngành, lien vüng, xã hi hóa cao, to drng lirc 
phát trin kinh t - xã hi nhanh và ben vUng là trách nhim ciia toàn Dáng 
bO, cáo cp, các ngành và cong ding x h3i. 

Phát huy vai trO cUa Mt trn T quc và các t chirc chInh trj - xã hi 
các cp trong vic tuyên truyn, 4n dung doàn viên, hOi  viên, doanh nghip 
và nhân dan tham gia phát triên, giám sat cáo hoat dng du lch; trong do, 
ngiRii dan là chü the trirc tiêp tham gia và dóng vai trô chü yu vào cáo hoat 
dng du ljch da phuo'ng, dc bit là loai  hInh du lich  cong dng. Nâng cao 
thirc cña ngui dan trong thrc hin np sang van minh, giü gin bàn sc van 
boa, xây di..rng hInh ánh con ngui Yen Bái "than thiên, nhán ái, doàn kAt, 
sang tçio, h5i nhp" nhm t?o  n tung t& dçp di vi khách du ljch. 

2. Thiyc hin tt cong tác quy hotch, thu hilt dâu tir phát triên hi 
tang du ljch theo htthng ben viing 

Tip tçtc trin khai thirc hin có hiu qua cáo quy hoach, d an phát triên 
du ljch theo hixcng toàn din, dng bO,  bn vUng, có tr9ng tam, trong diem 
nhäm phát huy hiu qua lçii th tài nguyen du flch, trên ca s& thng nhât dông 
b vi quy hotch tong th phát trin kinh tê - xã hi, quy hoich xây drng cña 
tinh. Xây dirng quy hoach, phát trin huyn Mu Cang Châi thành huyn du lch; 
thj xã Nghia L thành thj xä van hóa, du ljch; hoàn thành quy hoach chung và 
quán l thirc hin cáo dir an du tu theo quy hoach chung xây dirng khu du ljch 
quôc gia ho Thác Ba. 

IJu tiên lng ghép cáo ngun 1irc d phát trin ha tng du lich  dng b, 
trong do tinh u'u tiên ngun lrc du tu ha tAng khung (giao thông, thông tin 
truyn thông, cáo cong trInh du mi k thut...) nhm ket nôi các khu, diem du 
1ch tr9ng dim, cáo dim du ljch cQng dng; huy dng tôi dia cáo nguOn lrc 
kkiác die dâu tu h. tAng và cáo dich vii phiic vi du ljch, nhu: Djch vu bn, bäi, 
phuo'ng tin giao thông, cáo dim drng nghi; cáo thit ch van hóa, th thao... 
dü diu kin dang cai cáo sir kin, giâi th thao quy mô khu virc và qu& gia; cáo 
diem truy cp internet min phi tai  cáo khu, dim du ljch tr9ng dim cUa tinh. 

Dy manh  cái cách hành chInh, cài thin môi trung du tu kinh doanh, 
tao môi trung du tu thông thoáng, h.p dan, thun lqi, dy manh  xä hi hóa, 
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thu hut các nhà du tu 1ón d du tu phát trin du ljch tai  các vüng du ljch 
tr9ng diem, các dja dim có tirn näng, 1çi th; tao  thành chui các san phm 
du ljch theo huóng hin dai,  chuyên nghiêp, khác bit, bàn sic, htp dan, than 
thin vi môi truông, phU hçp vói nhiu phân khiic khách hang trong và 
ngoài nuâc. Dày nhanh tin d trin khai các dir an du ljch dã dugc cap chü 
truang dâu tu, tip tiic thu hut các dir an d.0 tu phát trin du ljch xanh, scm 
hInh thành và dua vao khai thác mt s san phm du lich tiêu biu, ni trOi 
cUa tinh tai  các khu du ljch: H Thác Ba (huyn Yen BInh), dm Van Hi 
(huyn Trn Yen), Nâm Kht, Khau Pha, La Pan Tn (huyn Mu Cang Chài), 
Th L, Sui Giàng (huyn Van Chn), Bong Cuông (huyn Van Yen), thj xã 
Nghia L, huyn Tram Thu... 

Tang cuô'ng quàn 1, giám sat vic trin khai các dir an du tu phát triên 
du lich, dam bào tuân thU nghiêm các quy djnh v bào v tài nguyen và mOi 
trung, có kiên trilic phU hqp vó'i cành quan thiên nhiên và bàn sc van hóa, 
han ch thi da vic thay di dja hInh tu nhiên; kim soát cht chë vic thu gom, 
xU i chat thai, nuc thai, tránh nguy c gay 0 nhim môi tnrng. 

3. Chü tr9ng m& rng, phát trin da ding hóa các san phm và 1oii 
hlnh du lich  dic trtmg pbü hçrp vol tim näng ti các vüng du ljch tr9ng diem 

Xây dirng, djnh vj rO thucing hiu du ljch Yen Bái và huóng tol hoàn 
thiên h sinh thai du ljch xanh theo chuôi giá trj, tao  nén hInh ânh và diem 
dn dc thU: "Yen Bái - Ncri hç5i tii sc màu Táy Bc" vri các san phâm chU 
dlao: Du ljch sinh thai, chäm soc sUc khOe, nghi during hài hôa vó'i thien 
nhiên; du ljch trâi nghim và khám phá; du lich tim hiu van hóa các dan tc, 
1 hi truyn thng; du ljch tharn quan các di tIch ljch sU - van hóa; du ljch 
th thao, vui chcii, giài trI; du ljch MICE (du ljch kt hçp hi nghj, hi thào, 
trin lam, t chUc si kin, ...) & bn vUng du ljch tr9ng diem cUa tinh: 

- Vàng du ljch h Thác Ba và dQc song Cháy (gm các huyn Yen 
BInh và Liic Yen): T.p trung m&i gi thu hut các nhà dàu tu các di1 an linh 
virc du ljch theo dung quy hoach  da dugc phê duyt nhm phát trien ho Thác 
Ba thành khu du ljch quc gia vái các san phm chInh là du ljch nghi dung, 
giai trI cao cp. Phat trin san phm du ljch cong dng, du ljch nông nghip 
nhm bào tn, phát huy giá trj van hóa dan tc yen h tai  các xã Vu Linh, 
PhUc An, Ngoc Chn, PhUc Ninh, Xuân Lai, Yen Thành (huyn Yen BInh); 
các xA Khai Trung, Lam Thugng, Mu&ng Lai, Phan Thanh, Tan LTnh (huyn 
Liic Yen). Xây dirng các khu trung bay và ban các san pham mang dc trixng 
vUng min nhu: Các loai dá qu và tranh dá, các loai nông san dc san... 

- Viing du ljch than!, ph Yen Bái và phy cn (gm thành ph Yen 
Bá.i và phIa nam cUa huyn Trn Yen): Tip tiic tp trung dâu tu xây dimg 
thành ph Yen Bái là trung tam du ljch cUa tinh vol h thông các cci s& luu 
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tri1i, djch vi chit 1uçing cao, chuyên nghip; các khu trung tam thuong mai,  mua 
sam, vui cho'i giâi trI vri các thiêt ché cao cap, hin di dé to chirc các ho?t dng 
thuOc loai hInh du ljch MICE (du ljch két hçp hi nghj, hithão, triên lam, to 
chCrc sr kin). Xây dirng ithu biu din ngh thut, nhà thi dâu the d1ic the thao 
da näng dü diu kin dãng cai các sir kin, giái the thao quy mO khu virc và 
quc gia, các khu vi1c cong viên vui cho'i, giâi trI, dáp irng diugc nhu câu vui 
chGi, giâi trI cüa ngu'i dan dja phmmg và du khách khi den thành phO. HInh 
thành mt s khu kinh doanh thucing mai  nhu' chci dêm, phé di b dê thu hñt 
khách du ljch tham quan, trái nghim, xây dimg san phâm du ljch tham quan 
các di tIch ljch sir - van hóa, bâo tang. Xây dimg hoàn chinh khu du ljch dam 
Van Hi - Dm Hu. Phát triM lang nghê truyên thông tai  các viiing phi can 
thành dim du ljch và cung cp các san phm hang hóa phiic vii du khách tham 
quan, mua sam. 

- Vàng du ljch mitn Tây (gm huyn Van Chn, huyn Trim Tu, huyn 
Mu Cang Chài và thj xa Nghi'a L): Tip tçic t.p trung khai thác các san phâm 
du ljch van hóa, gn vó'i bào tn và phát huy giá trj các di san van hóa, ljch sir 
truyM thMg ciia các dan tc thi&i s tp trung phát huy giá trj danh thing quc 
gia dc bit rung bac  thang Mu Cang Chái, ngh thuat Xôe Thai. Xây dimg thj 
xã Nghia L tth thành thi xa van hóa, du ljch, huyn Mu Cang Chài tr thành 
huyn du ljch. Cñng cO, nâng cao cMt lucing dch vT ti các mO hInh du ljch 
homestay tai  thj xã Nghia L, huyn Mu Cang Châi, huyn Van Chn, huyn 
Tram Tâu. Chü trpng phát triM san phm du ljch sinh thai, du ljch th thao mio 
him, du ljch nOng nghip... 

Duy trI hoit dng thrnmg niên các 1 hi theo huóng dôi mth phuo'ng 
thtrc nhung vn bào dam giá trj truyM tMng nhu: L hi van hóa, du ljch 
Mumg Lô; Lê hi khám phá danh thing quc gia dc bit rung bac  thang Mu 
Cang Chài. Tip tic thu hut dâu tu và triM khai theo tiM d các d? an du ti.r 
phát trien du ljch sinh thai, nghi duOng các dja bàn: Xã Sui Giàng (huyn 
Van Chân), xA Nam  Khät, xã Ch Cu Nha (huyn Mu Cang Chài), thj trn Tram 
Tâu (huyén Tram Tau); xay dimg thành các khu du ljch nghi dung, cha bnh 
chuyen nghip t1r nguôn sui khoáng nóng tren dja bàn huyn Tram  Tu, huyn 
Van Chân. Nghien ci.ru khoanh vüng, xay diving mt s6 dim du ljch trài 
nghim, khám phá tai  khu virc rirng nguyen sinh Ch Tao  (huyn Mu Cang 
Châi). Quy hoach  các diem trMg các loai hoa theo thai vii, t?o canE quan thu 
hñt khách du ljch trong Ca nam tai  huyn Mu Cang Châi, huyn Tram  Thu, 
huyn Van Chn. Du tir xây dimg khu du ljch dèo Khau Pha (huyn Mu Cang 
Châi) thành diem nhn trên hành trInh du ljch khám phá i Tây Bc Vit Nam, 
xay drng dim dü luçm tai  dèo Khau Pha dam bão các diM kin t chuc thuàng 
xuyen, chuyên nghip. 
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HInh thành rnt s kim kinh doanh thiiang mai  chg dêm, pM di b tai 
tht xã Nghia L, huyn Mu Cang Châi d gii thiu, quàng bá van hóa các 
dan tc trong vüng. Quy hotch và xây dirng các khách san dat tiêu chun t1r 3 
dn 5 sao, có thit k than thin vi cânh quan, môi trrnmg và bàn sc van 
hóa dja phuGng tai  thj xà Nghia L và huyn Van Chn, huyn Mu Cang 
Chài, vi s 1ung chim khoàng 20% tng s khách san  trong vüng. 

- Vàng du ljch Bc Trn Yen - Van Yen (gm phIa B.c cña huyn 
Trn Yen và huyn Van Yen): Phát trin loai hInh du itch  tam. linh theo 
hrnrng chuyên nghip, duy trI L hi Qu huyn Van Yen, Festival thrc hành 
tin nguOng th Mu Thucing Ngàn. HInh thành các dim du ijch cong dng 
d bào tn, phát buy, gió'i thiu nhUng net van boa truyn tMng cüa các dan 
tc Dao, Tày, Phü La, Mông... trên dja bàn. Nghiên cru xây diing mt s 
dim du itch  trài nghim, khám phá tai  khu virc rrng nguyen sinh Na Hu 
(huyn Van Yen). Phát trin san phm du ijch nghi duö'ng, chäm soc src 
khOe ti.'r các san phm thâo dixcic, du ljch sinh thai ri'Ing; du ljch gn vi nông 
nghip tai  các lang ngh dâu tm ta, lang ngh ch bin san phm tr qM 
phiic vij khách du itch. 

4. Xây dirng co' ch, chInh sách thñc dy phát trin du ljch 

Xây dirng và thçrc hin t& co ch& chInh sách ho trg, tao  môi tnrng 
du tu kinh doanh thông thoáng, thun li cho phát trin các dir an du itch, 
nh&t là di vi nhUng dir an du tu' phát trin san phm mdi, san phm du itch 
dc thü, có cht 1ung cao; rà soát, sua di, M sung ban hành các chInh sách 
ixu dãi phü hgp d thu hut du tu phát trin ha t.ng du itch  theo hung dông 
b, hin dai. 

Tip tiic dy manh  cài cách hành chInh, cong khai thông tin v quy 
hoach, k hoach, danh muc du an thu hut du tu, M trçi nhà d.0 tu trong giái 
phóng mt bang, tip cn dt dai, giài quyt nhanh các thu tiic du lii theo 
quy dtnh; tao diu kin thun lçi cho các nba du tu 11th viic du ijch trong 
vic xüc tin, quáng bá, giâi thiu san phm du itch. 

Ban hành Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh quy djnh mt s 
chInh sách M trg phát trin du itch  trên dja bàn tinh Yen Bái giai doan  2021-
2025; trong do chu trong các chInh sách M trg phát trin du itch  cong dông, 
dào tao  nhân 1irc ngành du itch  và các djch v1i phii trg khác; khuyên khich 
ngui dan giü gin, bão tn, phát huy bàn sc van boa các dan tc; M trg duy 
tn boat dng và phát trin các lang ngh truyn tMng. Quan tam phát trien 
hInh thành các san phm OCOP bào dam tieu chun theo quy dlnh  phiic viii 
dtch vu du itch. 
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5. Báo tn, gill' gin, phát huy bàn sc van hóa các dan tc và tài 
nguyen du ljch khác 

Bâo v, gill gin và phát huy nhllng giá trj van hóa truyên thông tot dp 
cüa các dan toe trên dja bàn tinh; xây drng k hoach bào ton và phát huy 
nhllng di san van hóa vat th, phi 4t the tiêu biêu cüa các dan tc thiêu so 

gn vci phát trin du ljch. 

Bào v, phát trin, nâng cao giá trj, các tài nguyen du ljch khác, nhu: Tài 
nguyen thiên nhien, da dng sinh hoc, môi tnrng sinh thai... ; kiêm soát cht 
chê cac hoat dông khai thác tài nguyen thiên nhiên, nhât là tài nguyen khoáng 
san, tài nguyen nuóc, các du an xây dung nhà may thüy din dê phông, tránh 
các tác dng gay ânh huO'ng ln dn môi triring sinh thai tai  các khu, diem du 
1ch trpng dim, dam bào phát trin du ljch bn vUng. 

6. Dào tio, bôi dirô'ng, nâng cao cht hrçrng ngulmn nhân 1urc du 1ch 

Xây dirng ngun nhân l?c  du ljch dam bào v s lucng, cht lugng, có 
c cu hcip l, bao gcm: Quàn l nhà nuó'c, quân trj doanh nghip và lao 
dng có trinh d chuyên mon nghip vii, k näng ngh cao; cO chInh sách 
dào tao  ngun nhân hic dáp rng yêu cu phát trin nganh và irng diing cong 
ngh s thñc dy phát trin du ljch sang tao,  thông minh. IJu tien phát triên 
ngun nhân luc tai  ch, diào tao các kr näng cn thit cho ngui dan tham 
gia lam du ljch cong dng, nhu: Hixc9ng dn viên du 1ch, k näng phiic vii 
bung, bàn, bar, nu an, dich vu 4n chuyn du ljch, dc bit chü tr9ng dào 
tao trInh d ngoai  ngll cho nhân liic lam du lch. 

Huy dng, lng ghep các ngun lirc phiic vi.i dào tao  ngun nhân 1irc du 
1ch; khuyn khIch các doanh nghip phi hgp, lien kt trong dào tao  và dào 
tao lai ngun nhân 1irc du 1ch. Nâng cao cht lugng giang day  chuyên ngành 
du ljch cüa các Co s& dào tao  trén dja bàn; khai thác, quàn l, sll ding hiu 
qua các ngun h tro dào tao  nhân hxc cho linh vrc du ljch, nht là ngun 1?c 
xã hi hóa và h tr tr các d? an nuOc ngoài. 

7. Nâng cao chat 1trQ'ng cong tác quãng ha, xñc tiên phát triên du ljch 

Tang cung cOng tác quãng bá, giâi thiu nhllng loai hinh di san van 
hóa dc sc cüa cong dng các dan tOe tai các sir kin quàng bá, xic tiOn, 
phát trin du ljch và trên các phixong tin thông tin dai  chüng. TIch cijc tham 
gia cac chuong trInh lien kt, xüc tin, quâng bá thuong mai,  du ljch trong và 
ngoài tinh. T chirc tM các hoat dng van hóa, du ljch, nhu: L hOi  van hóa, 
du lch Mung Lô; L hOi  kham phá danh th.ng quc gia d.c biOt rung b.c 
thang Mu Cang Chài, du ljch v min dt ng9c Lc Yen, khám pha danh 
thâng h Thác Ba,... Quâng bá rng rãi các san phm du ljch cüa tinh bang 
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nhiu hInh thrc phong phü trén các phuo'ng tin thông tin diai  chüng; khai 
thác t& kênh quàng bá trên các 1rng diing mng xä hi Va các hang hang 
không, phuo'ng tin giao thông 4n tái cong cong. 

8. 15'ng diing khoa h9c cong ngh 

Thirc hin chuyn di s trong nganh du ljch, phát trin du ljch thông 
minh trên Co s tip tiic thirc hin các ni dung dä dugc phé duyt cüa Dê an 
do thj thông minh tinh Yen Bái. H trg nhà du tu, nhà quàn 1'i sir diing, khai 
thác dtt 1iu trên nn tang do thj thông minh cüa tinh d phát trin, cung cap 
các 1rng diing h trçi phát trin du ljch và khách du ljch. 

Co chInh sách h trg và tuyên truyn, quàng bá d nguO'i dan tham gia 
11mg diing các tin b klioa h9c cong ngh vào hott dng du ljch, bào v môi 
trurng, dam bào mi1c tiêu phát trin du ljch bn vtrng. Khuyn khich và tto 
diu kin cho các doanh nghip trirc tip tham gia nghiên c11ru phát trin các 
san phm du ljch dc trung cüa tinh. 

9. Lien kt hyp tác phát trin du 1ch trong và ngoài niró'c 

Chü dng lien kt, hçip tác phát trin du ljch vüng, lien vüng, nht là 
yang Trung du và rnin nCii phIa Bc, kt ni hiu qua v1d du ljch ng dng 
bang song Hng, Ha Ni - Hãi Phông - Quàng Ninh - Ninh BInh; các tinh 
phIa Nam, 8 tinh Tây Bc m& rng vOi thành ph H ChI Minh nhrn nâng 
cao cht lucing, vj th cüa du ljch tinh Yen Bái, tham gia xây dirng và phát 
trin san phm du ljch "Con dii.thng di san Tây B.c", gtn vi chui san phm 
du ljch trong vüng Tây Bc mang tInh dc sc riêng có cüa vñng, tuy nhiên 
vn dam bào bàn sc riêng cüa dja phuong. 

Xây dimng mi quan h hgp tác du ljch quc t vâi các tinh kt nghia, 
các quc gia, các khu virc, các vüng lành th nhu: Tinh Valdemarne, thành 
ph Chevilly Larue (Cong hôa Pháp); tinh Viêng Chän, Xay Nha Bu Ly 
(Lao); tinh Van Nam (Trung Quc); thành ph Mimasaka, tinh Okayama 
(Nht Bàn); Han Quéc, ASEAN,... 

10. Tang cu'ô'ng cong tác quail 1 nhà ntró'c ye du ljch 

Tang cumng cOng tác ph6i hgp giUa các ban, ngành, dja phuo'ng v 
quãn l các hott dng trong linh virc du ljch, dc bit là vai trè cüa co' quan 
quàn l nhà nithc v du ljch các cp ti tinh. 

Cüng c kin toàn t chüc b may quàn l nhà nuó'c v du ljch theo 
hm1mng dng b, chuyên nghip, hiu 1irc, hiu qua, dáp 11mg yëu cu quán 1 
chuyên ngành và lien ngành, phát hin và x11r 1 nghiêm, kjp thmi các hành vi 
vi phm trong hott dng du ljch. 
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Tang cuO'ng kirn tra, giám sat d bào darn các t chirc, Ca nhân hot 
dng du ljch trén dla  bàn tinh tuân thu theo dñng các quy dnh cüa pháp1ut; 
dng thii, th?c hin các bin pháp dam báo an ninh, an toàn cho nhà dâutu 
và du khách d Yen Bái là "diern dê'n an toàn, than thiên, dàc sc, hap dan, 
an tu'Q'ng". 

IV. TO CHC THIIC HIN 

1. Các cp üy, chInh quyn, ban, ngành, Mt trn T quc, các t chüc 
chInh tn - xã hôi t chcrc quán trit, tuyên truyên sâu rng Nghj quyêt nay 
dn can b, dâng viên và Nlhân dan; xây dirng chiiang trinh, kê hoch hành 
dng cu th& phü hçip vi däc diem tInh hInh, chüc näng, nhim vi,T cüa 
ngành, dia  phuo'ng, don vj. dê to chi:rc thirc hin. 

2. Dàng doàn Hi dng nhân dan, Ban can sir dáng TJy ban nhân dan 
tinh ci th hóa Nghj quyt thành các Co ch& chInh sách; dông thi xây dirng 
quy hoch và trin khai thirc hin các chuong trInh, d an, d1r an phü hcTp dé 
phát trin du ljch tré thành ngành kinh t quan tr9ng cüa tinh. 

Ban can sr dâng Uy ban nhân dan tinh xây drng, ban hành Chuong 
trInh hành dng thrc hin Ngh quyêt; theo döi, don doe và kim tra, giám sat 
vic thirc hin Nghj quyt, djnh báo cáo két qua thirc hin vi Ban 
Thuing vii Tinh üy, Ban Chp hành Dâng b tinh theo quy djnh. 

3. Ban Tuyên giáo Tinh ñy chü trI, ph& hgp vái CC co quan lien quan 
huóng dn vic t ehrc quán trit, tuyên truyn thrc hin Nghj quyêt cho can 
b, dáng viên; dng thyi, chi dao  các co quan báo chI, thông tin tuyên truyên 
cüa tinh ph bin, tuyên truyn sâu rng ni dung Nghj quyt trong các tng 
1p nhân dan, to sir thông nht cao ye tu tuô'ng, ' chI và hành dng, quyt 
tam thirc hin thãng lcd các rniic tiêu, nhim vi Nghj quyêt dê ra. 

Nghj quyt nay duçic ph bin dn Chi b. 

Noi nhân:  
- Ban BI thu (báo cáo), 
- Van phOng Trung uong Dáng (báo cáo), 
- BCSD Bô Van hóa, Th thao và IDu lich, 
- Các dông chI Tinhüy viên, 
- Các dãng doàn, ban can sir dâng, 
- Các ban, só ngành, MTTQ, doàn the tinh, 
- Các huyn, tht, thành ñy, dâng üy tr.rc thuôc, 
- Lãnh do Van phOng Tinh üy, 
- Chuyên viên P.TH - VPTU, 
- LuuVänphôngTinhüy. DDfrcDuy 
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