
DANG BO TINI{ YEN BAI BANG CONG SAN VI1T NAM 
TIIANH UY YEN BAT 

S -CTr/TU TP. Yen Bái, ngày tháng 6 nám 2021 

CH1f(NG TRIINH 1JAN11 BONG 
CUA BAN CHAP HA DANG BO THANH PHO YEN BAI uOA XX 

Thirc hin Nghj quyt s 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 cüa Ban Chap hành 
Bang b9 trnh khoa XIX ye phat trien du 1ch tinh Yen Bat 

giai don 2021 - 2025, dnh hffóiig den näm 2030 

Thirc hiçn Ngh quyet so 28-NQ/TU ngay 24/02/202 1 cua Ban Chap 
hành Dãng b tinh Yen Bái khóa XIX v phát trin du ljch tinh Yen Bái, giai 
don 2021 - 2025, djnh huàng dn näm 2030, Thành üy Yen Bái ban hành 
Chucing trInh hành dng vó'i nhng ni dung cii th nhu sau: 

I. MIJC BId, YEU CAU 
1.M1LcdIch 

• - Nhäm thông nhât chi dao,  quán trit và to chirc thc hin các miic 
F. A . , tieu, nhirn vi, giai phap de ra trong Ngh quyet so 28-NQ/TU ngay 

24/02/202 1 cüa Ban Chp hành Bang b tinh Yen Bái khóa XIX v phát triên 
du ljch tinh Yen Bái giai doan 2021 - 2025, djnh huâng dn näm 2030. 

- Triên khai dlông b các nhim vi, giái pháp thüc day du Ijch thành 
phô Yen Bái phát trin theo huón.g van minh, chuyén nghip, g.n vói bâo tn 
vã. phát huy các giá trj di san van hóa truyn thng tot dçp cüa dan tc. 

2. Yêu câu 

• 
- T.p trung m9i ngun 1irc, khai thae hiu qua các tim näng, hi th ea 

thanh pho, thrc hiçn dong b9, hiu qua cac nhiçm vçt, giai phap vol phuang cham 
"Rö vic, r5 phwoi'zgpháp, rô th&i gian, r5 hiçu qua, rö trách nhim ". 

- Các cap üy, to chirc Bang, cci quan, dan vj dê cao tinh than trách 
nhim, quyt tam hoàn thành và hoàn thành vixçit mirc các chi tiêu v phát 
trin du ljch cüa thành ph giai doan  2021 - 2025. 

- Thi.thng xuyên kirn tra, giám sat, danh gia, rut kinh nghim kjp thôi 
de viçc thirc hiçn chirong trinh hanh dung dam bao chat lucing, hiçu qua. 

II. MUC TIEU 
1. Mic tiêu tng quát 

, , . . ,. , Phan dau dua du 1ch tra thanh nganh kinh te quan trQng vol nhung san 
A . • A , .A . . A. pham du 1ch dac  thu; dau tr phat trien ha tang du 1ch; xay dirng ket noi cac 
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tour, tuyn du ljch nhm khai thác và phát huy các giá trj van hóa truyn 
thng; phát trin du ljch g.n vói bào v môi trithng theo huâng bn vüng, 
dua thành ph6 Yen Bái tth thành dim dn hp dan, n tuqng. 

2. Myc tieu cy the den nam 2025 

- Ph.n d.0 näm 2025, don trên 100.000 hrçt khách, trong do 10.000 
lucit khách quc tL 

- Doanh thu tir du ljch näm 2025 dat  khoàng 65 t dông. 

- Tao vic lam cho 3.250 lao dng trong linh virc du ljch (trong do lao 
dng trc tié'p là 1.350 ngithi, lao dçng gián tip là 1.900 ngu'&i). 

- S bung, phông tai  ca si hru trü: Co 1.300 phOng tr& len. 

3. Binh hiro'ng myc tiêu dn nàm 2030 

- Phan dau nam 2030, don tren 150.000 luçvt khach, trong do khach 
quc t dat  15.000 lucit khách. 

- Doanh thu tix du ljch näm 2030 dat  khoãng 112 t dng. 

- Tao vic lam cho 3.900 lao dtng trong flnh virc du ljch (trong dO lao 
d5ng trl!c  tièp là 1.600 ngw&i, lao dong gián tié'p là 2.300 ngtthi). 

- So buông, phông tai  co sO lu'u trü: có 1.550 phOng tr& len. 

III. NfflM vij vA GlAd PHAP CHU YEU 

1. Tiêp tyc nâng cao nhn thfrc cho các cap üy, to chfrc Bang, co' 
quan, don vj ye vai trô cüa du ljch dôi vói sir phát triên kinh tê - xâ hi 

T chüc ph bin, quán trit, tuyên truyn sâu rng, có hiu qua Lu.t 
Du ljch; Nghj quyts 08-NQ/TW ngay 16/01/2017 cüa B ChInh trj v phát 
trien du lch tr thanh nganh kinh te mui nh9n; Ngh quyet so 28-NQITU 
ngày 24/02/202 1 cUa Ban Chip hành Bang b tinh Yen Bái khóa XIX v 
phát trin du ljch tinh Yen Bái giai .doan 2021 - 2025, djnh hixOng dn näm 
2030, d.c bit là các chInh sách thüc day phát triên dii ljch trên dja bàn tinh 

•Yên Bái. Thông qua các chuyén trang, chuyên mi1c, video clip... die t.p trung 
quãng bá giâi thiu ye mãnh dat, con ngi.ri Yen Bái, các giá trj van hóa tiêu 
biu trên dja bàn thành ph. T chirc các lap tp hu.n nâng cao nh.n thirc 
cho cac doanh nghip kinh doanh lU hành, cong dông dan cii ye xây drng 
phong each 1rng xr ljch sir, mn khách, tr giác và tIch circ tham gia giü gin 
an ninh tr.t tir, v sinh môi truOng, hix&ng rng các hoat dng du ljch. 

. , A , . . 2. Thirc hien  tot cong tac quy hoch, thu hut dau tir phat trien ket 
AA . - cau h tang du 1ch theo hirong ben vu'ng 

Trên Co sâ quy hoach tng th cUa thành ph, t chixc khão sat, l.p quy 
hoach các khu, dim du ljch, các khu vui choi, giài trI, trung tam thi.rong mai, 
khách san,  m thc, bäii d Xe... d.n hInh thành khu t hgp thuong mai  djeh 
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vi hin dai,  cung cap các tin Ich, djch vii do thj và Co s h tang dông b, 
dáp üng nhu c.0 phát trin du ljch cUa thành ph. 

Dy manh  xã hi hóa, da dang  hóa các ngun lrc d.0 tu phát trin h. 
tng du ljch nht là h thng ha tng giao thong, vin thông, din lrc, ngân 
hang... phc vii du ljch kt hp vth phát trin các ngành kinh t và phiic vi 
dan sinh, nãng cao khà näng kt ni t6i các khu, dim du ljch trên dja bàn. 

Xây dirng các Trung tam Van hóa - Th thao dü diu kin dläng cai các 
A ' A A • A' ) r str kiçn, giai the thao quy mo khu vrc va quoc gia. Phoi hp vai Ban Quan ly 

Dr an du tu va Xây drng cac cong trInh giao thông tinh Yen Bái sam hoàn 
thin dua vào phc vi nhan dan và du khách các boat  dngtham quan trài 
nghim tai  cong viên DOng Tam; xây d?ng  khu cong viên ho Hôa BInh, ho 
Nam Cuang; marng cOng viên Yen Hôa tao  thành dim du ljch hp dn kt 
nOi vâi mt so diem vüng phi cn tai  huyn Yen Binh, Trân Yen. 

Tip c du tu nâng cp ha tang tai  các di tIch ljch si - van boa cp 
quoc gla, cap tinh; huy dung nguon lrc xa hyi hoa de tu bo, ton tao,  ma rvng 
khuân viên các di tIch dã duqc xp hang  dê thu hut khách thäm quan, du ljch. 

Nâng cao cht lucmg cOng tác cãi each hành chInh cong khai, minh 
bach thông tin ye các chInh sách, quy hoach, tao diêu kin ho tr, gi1p d các 
doanh nghip trong vic hra chpn, thirc hin các dir an cho phü hp. Cãi thin 
mOi tnthng dâu tu kinh doanh, tao  môi tnthng dâu tix thông thoáng, hap dan, 
thu.n igi, thu ht các nhà dâu tu lan dê dâu tix phát triên du ljch trên dja bàn. 
Khuyn khIch du tu dir an djch v1i du ljch quy mô iOn, các trung tam thuang 
mai, giài trI chat lucng cao. 

3. Phát trin CIa dng hóa các san phm và 1oi hlnh du ljch 
HInh thành và phát trin loai  hinh du ljch MICE (du ljch kt hçip hi 

ng, hi thào, trin lam, t ehire các sir kin, du ljch khen thuOng) kt hçxp du 
ljch mua s.m; du ljeh chüa bnh; du ljch nghi duô?ng; du ljch .m thrc; du ljch 
th thao, vui thai giâi trI; du ljch tim hiu van boa, ljch sr kt hqp vói sinh 
hoat l hi và vn hóa ngh thu.t dan gian. 

Nghiên ci'ru phát trin du flch cong dng gänvOi xây drng nông thôn 
mOi két hçp vOi bào ton và phát triên lang nghê truyên thông; iru tiên sir ding 
các san ph.m nông nghip tai  dja phuong: Min dao - GiOi Phiên; Nm Linh 
Chi, N.m so - Hçip Minh; M.t ong - Minh Bão; Chanh tir th&i - Van Phü; 
Dua iê - Au Lau dê phic vii khách du ljeh. Khuyên khIch san xuat, kinh 
doanh các san phrn hang hiu nim, san ph.m du ljch dc trung cña thành 
ph. HInh thành khu kinh doanh thuong mai,  phô am thc theo mô hInh du 
ljch dêm trên dja bàn phu&ng Dng Tam, Yen Thjnh, Nguyn Thai H9e. 
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Chc trng cái tao  cãnh quan, nâng cao chit hrcng phiic vi ti các di 
tIch ljch sir - van hóa, bão tang, gn du ljch vi các hoat  dng 1 hi. ChU 
dng lien kt phát trin các tour du ljch ni thành, tour du ljch ni tinh, tour 
du ljch lien kt ngoi thành, ngoai  tinh và vüng phi can. 

4. Thiyc hin co' ch, chInh sách thüc dy phát trin du ljch 
Nghiên ciru, ciii th hóa các chü trixo'ng, chInh sách cüa Dâng, pháp 1ut 

cüa Nhà nixóc v h trçl phát trin du ljch phii hgp vâi tInh hInh thrc tin ciia 
thành ph d tao  diu kin cho các co s& hiu trü, các nhà hang, các diem vui 
chGi giái trI, cac di tich, danh lam th.ng cãnh trên dja bàn duqc tip c.n kjp 
th?i, bInh dâng vâi các chInh sách h trçi cüa Nhà nrn9c. 

r . •A •A To chixc trien khai thirc hiçn co hiçu qua Ngh, quyet so 10/2021 /NQ-
HDND ngày 19/4/202 1 cUa Hi dng nhân dan tinh Yen Bái ban hành quy 
djnh mt s chInh sách h trçl phát trin du ljch trên dja bàn tinh Yen Bái giai 
doan 2021 - 2025. Tao  diu kin thu.n li d ngi.thi dan trrc tip tham gia và 
hi.r&ng li tcr du ljch; h tr phát trin du ljch cong dng, du ljch sinh thai. 

Tip tic tao  diu kin d các nhà hang, khách san  m rng quy mô, 
nâng cao chat li.rqng; mi gi thu hut cac doanh nghip kinh doanh 1 hành 
dt chi nhanh, van phong dai  diçn ti thanh pho Yen Bai. 

5. Bão tn, gin gifr, phát huy ban sc van hóa các dan tc và tài 
nguyen du Ijch 

Bão ton và phát huy các giá trj van hóa truyên thông, duy tn các Lê hi 
thithng niên: L hi Gi Mu Dn Nam Cuàng (phi.ring Nam Cithng); L hi 
Gi Mu Dn Tun Quán (phithng Yen Ninh); L hi Dn Ba A0 Tr.ng 
(phi.rng Hçip Minh). Khuyn khIch, t?o  diu kin d lang ngh Min dao 
Giâi Phiên nâng cp h thng h t.ng k5 thu.t, m& rng quy rnô, dôi mâi 
cong ngh san xuât, nâng cao chat hrqng san phâm tao  thành diem den hap 
dn trong các tour du ljch cüa thành phô, cüa tinh. 

Trin khai các chinh sách h trg, khuyn khIch các ngh nhân truyn 
day và bào tn giá trj van hóa cong dng. Tip tic tuyên truyn, ph bin, 

P A A
. ,

A A P • A hrnng dan 1p  ho su de ngh Uy ban nhan dan tinh xet tang danh hiçu Nghc 
nhan uu " 'Nghç nhán nhán dan" d ghi th.n, vinh danh các Ca nhân am 
hiêu, tm huyet, trao truyên von di san van hóa trong cong dông gop phân gin 
gii và phát huy có hiu qua vOn di san van hóa truyên thông gän vii du ljch. 

Khuyn khIch tim hiu, thrc hành, phát trin các diu müa, lan diu 
dan Ca, trô chai dan gian trong các gi ra chi, sinh hoat  ngoai khóa tai  các 
Co sO' giáo dtc dào tao  trén dja bàn. Tang cuO'ng các bin pháp quán 1, báo 
v, phát trin tài nguyen du ljeh g.n v6i bào v môi trithng, üng phó vO'i bin 
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d& khi hu tác ding dn du ljch, tránh gay ành hi.rông ln dn môi trithng 
sinh thai tai  các khu, dim du ljch, dam bào phát trin du ljch bn vüng. 

6.Dào to,bi thrO'ng, nâng cao chat luçrng ngun nhân 1irc dii ljch 
Dao tao,  boi dixcing nang cao nang lirc chuyen mon, nghiçp vii cho dci 

ngU can b quàn 1 Nha nuóc v du ljch ti1 thành phdn ca sâ; bi thrOng 
nang cao trrnh d9 quan tq cho cac dan vi, doanh nghiep, hQ krnh doanh. To 
chüc các lop tp huân k5 näng nghip vi cho di ngü huóng dan viên,thuyêt 
minh viên các khu, diem du lich; k5 näng phic vi buông, bàn, bar, bêp, nâu 
an, djch vii 4n chuyên du ljch; dào tao  trInh d ngoai ngü, chü trng ma các 
lop tp huân ngàn han  phiic vi du ljch cing dông. 

IJu tiên phát trin ngun nhan 1rc tai  ch, dng thii thu hiit ngun 
nhan lire ben ngoài, nht là sinh vien tat nghip các trithng du ljch có chuyên 
mon giOi v& nghip v11 chuyên ngành du ljch; hInh thành di ngü thuyt minh 
viên chuyên nghip, hiu bi& sau rng v ljch sir, van hoá cüa dja phuang; ca 
bàn dáp üng day dU mci yêu câu tim hiêu và khám phá cüa du khách. 

7. Nâng cao chat hrçrng cong tác quãng b, xüc tiên, lien kêt phát 
trien dii hch 

Xây dmg k hoach xüc tin du ljch, biên soan,  phát hành các .n phm 
cung c.p dy dU, kjp thai thông tin v tim näng, tài nguyen du ljch cUa 
thành phô den các nha dâu tu; tIch crc kêu goi xüc tiên dâu tu, xây dirng các 
khu du ljch, khu vui chai giãi trI (cong viên Dông Tam...), huy dng tôi da 

A P A P A A 

cac nguon lrc de phat trien mang hrai ch, sieu th, cac gian hang tren pho di 
b, pha m thirc. Huóng dn các nhà hang thirc hin t& cong tác dam bào an 
toàn thrc phrn, da dang  các mon n, giácà hqp l d phiic vii kháchduljch. 

Nghien cu'u ra soat, lap dat  cac bien, bang quang cao; bien chi dan cac 
dim du ljch, khu vui chai giài trI và các di tich ljch sü van hóa trên dja bàn 
thành pha. Trng bu6c dua mt sa san phrn OCOP chü lirc, ch.t luqng, có 
uy tin: Min dao, n.m linh chi, n,m so... thành san phrn có tInh dc trung 
cüa thành pha. Kt nai thuong mai  cho các doanh nghip, hO san xuât, hçip 
tác xã... san xu.t, phân phai san phm dc trung tham gia các hOi  chçi du ljch 
thi.thng kS'  trong và ngoài tinh. 

Dy manh  rng ding các ph.n mm, tin ích thông minh h trçl cOng the 
quàn l và phiic vii khách du ljch. Tiên hành so hóa h thông thông tin, dt 
lieu ye các di tIch ljch sir - van hóa, càc diem du ljch; xây dirng h thông du 
ljch thông minh, l&p dt các dim quét m QR - mA vach  hai chiu phãn hai 
nhanh ye các diem du ljch dê cung cap thông tin, quáng bá hinh ánh du ljch 
tai các dim di tIch. Xây dirng các chuyên trang, chuyên miic, clip giai thiu 
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tim näng du ljch cüa thành phÔ trên các phuong tin thông tin dai  chüng; 
mang x hi (Facebook, Youtube, Zalo....). 

Tip tic lien kt, hcip tác vâi các huyn, thj xä trong và ngoài tinh d 
khai thác cac tour, tuyn du ljch: L hi Qu Van Yen và Festival thrc hành 
tin nguàng th? Mâu Thuqng Ngàn; khu du ljch sinh thai, nghi duO'ng Dam 
Van Hi (Van Hi), Dm Hu (Minh Quan); khu du ljch sinh thai Sui Giang 
(Van Chn); L hOi  van hóa, du ljch Mumg Là (Nghia L); Du ljch mao 
hiêm leo nüi tai  Ta Xüa (Tram Tâu); Lê hi khám phá danh thang quôc gia 
ruing bc thang (Mi Cang Chài); Lê hi buâi Dai  Minh, dfla thuyên trên ho 
Thác Ba (Yen BInh); du ljch cong dng tai  các xã Khai Trung, Lam Thucmg 
(Luc Yen). 

8. Bäo dam an ninh trt tir, an toàn xâ hi và môi trtrô'ng lành 
mnh trong phát trin du ljch 

Trin khai dng b các bin pháp dê phàng, ngl'ra, phát hin và ngän 
ch.n kjp thii, th l nghiêm các hành vi vi pham lam ành h.thng tOi hoat 
dng du ljch, hInh ãnh cUa thành ph Yen Bái; xây dirng môi truàng kinh 
doanh du ljch lành mnh, minh bach,  bInh d.ng, tao  diu kin thun igi cho 
doanh nghip phát trin. 

Nâng cao trách nhirn cüa Ca nhân, các t chirc kinh doanh du ljch trong 
vic phôi hcTp phông, chông các t nan  xã hi trong cci s& kinh doanh du ljch, 
khu, tuyen, diem du ljch, cac co s km trü, phuong tin 4n chuyn khách du 
ljch tao  môi trithng lành manh,  an toàn, gop phn phát trin du ljch bn vng. 

D.y manh  cong tác thanh tra, kim tra lien ngành, kjp thai un nn, xü 
l các biêu hin tiêu circ, loch lac  trong các hoat  dng du ljch, nh.t là tai  cac 
khu, diem du ljch, co sO hiu trü, nhà hang, Co s& kinh doanh 4n chuyn 
khách du ljch. Tip nhn và giãi quyt kjp thai các yêu c,u, kin nghj cUa 
khách du ljch, dam bào cac boat  dng du ljch trén dja bàn thành ph dam bào 
an ninh, an toàn, là "Diem den an toàn, than thin, dc sac, an tli1g". 

(Co phy lycphân cong nhim vy cy th kàm theo) 

Ill. TO CHlC TH1YC lIEN 
1. Các cap üy Dng, chinh quyên, M.t tr.n To quOc và các doàn the chInh 

trj - xã hi tr thãnh pM dn co s t chirc trin khai quán trit d.y dñ, sâu rng 
ni dung Chuo'ng trInh hnh dng thirc hin Nghj quyt s 28-NQ/TU cüa Ban 
Chp hành Dãng b tinh Yen Bái, Chuong trInh hành dng cUa Thành Uy dn 
can b, dãng viên và các tng l&p  Nhãn dan, tao  str tMng nh.t và dng thun 
cao trong nhn thixc và hãnh dng. 

2. Hi dng nhan dan thành pM xây dirng k hoach  t chirc giám sat 
qua trInh thire hin Chuong trInh hành dng nay. 
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3. Uy ban nhân dan thành ph chi dao  các dan vj lien quan xây drng k 
hoach thirc hin Chrang trInh hành ding cUa Thành Uy dam bào tin dO,  chit 
luqng; chi dao  cac co' quan, dan vl,  Uy ban nhan dan cac xa, phuang theo 
chi'rc näng nhiOm vii ciii th hóa vic trin khai thirc hin dam báo sat thirc, 
hiu qua; báo cáo Thành Uy v kt qua thirc hin theo quy djnh. 

4. Ban Tuyên giáo Thânh üy chi dao,  djnh huó'ng các Ca quan thông 
tin, truyn thông cüa thành ph dy mnh cong tác tuyên truyn; tham mini 
hu6ng dn vic t chirc quán trit cac miic tiêu, chi tiéu, nhim v11, giái pháp 
trong Chi.rang trInh hành dng cüa Thành üy. 

5. Van phàng Cap üy và ChInh quyên thành phô chñ trI, phôi hçp vó'i 
các eec quan lien quan thi±ng xuyen theo dOi, don doe vic to chi'rc thirc 
hin Chucng trInh hành dng nay.!. 

Ncxinhãn:  
- Thithng trirc Tinh üy (d& bc), 
- Thiiàng Trrc Thãnhüy, 
- Thi.thng trirc HEND, Länh do UBND TP, 
- Các die Uy vién BCH Dàng b thành phô, 
- Các Ca quari tham mini giip vic Thanhüy, 
- MUQ, các doàn the thânh phô, 
- Các chi, dãng b trrc thu,c Thànhüy, 
- Liru: VT/lU. 



CH TIEU PHAT TRIEN PU L!CH  THANII PRO YEN BAI, GIAI DOIN 2016 - 2020 
theo Ghiwng tInh hành dng s CTr/TU ngày,4/g //2O21 cza Thành iy Yen Bái) 

   

TT 
fyn vi 

tInh 

Giai doan 2016-2020 

Ghi chü Chi tiêu 
Thirc 
hiên 
nàm 
2016 

Thtrc 
hiên 
näm 
2017 

Thirc 
hiên 
nàm 
2018 

Thrc 
hiên 
nàm 
2019 

Thirc 
hiên 
nãm 
2020 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Sôluotkháchduljch 
Luqt 
khách 

52.000 56.000 65.000 75.000 60.000 

2 Doanhthuduljch Tdng 25 30 35 45 36 



CII! TIEJJ PHAT TRIEN DU LICH THANH PHO YEN BAI, GIAI DOAN 2021 - 2025, DINH HUNG DEN NAM 2030 
!

,

(Ki)chtro'ng tlnh hành dóng sd CTr/TUngay/c f"(/2O21 cüa Thành uy Yen Bái) 

TT Chi tiêu Don vi 
tInh 

Giaidoan2021-2025 
Giai doan 2026- 

2030 

Ghi 
chii 

UYc 
thiyc 
hiên 
nãm 
2021 

Urc 
thyc 
hiên 
nám 
2022 

U'&c 
thiyc 
hiên 
näm 
2023 

thiyc 
hiên 
nám 
2024 

Urc 
thtyc 
hiên 
nám 
2025 

Miic tiêu 
dn nám 

2030 

BInh 
quân giai 

doan 
2026- 
2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

S lirot khách du 
lich 

Lirot 
khách 80.000 89.000 92.000 95.000 100.000 150.000 130.000 

1 P.YênThinh 
Li.rcct 
khách 

11.000 12.200 12.500 12.900 13.200 19.000 16.700 

2 P.YênNinh 
Li.rot 
khách 

12.000 13.300 13.700 14.000 14.600 21.500 18.800 

3 P.MinhTân 
Luct 
khách 11.000 12.250 12.600 13.000 13.300 19.500 17.100 

4 P.NguynTháiHçc 
Li.rçit 
khách 

12.000 13.350 13.800 14.200 14.700 22.500 19.100 

5 P. Dng Tam 
Lucct 
khách 13.000 14.400 14.900 15.200 15.400 23.400 21.200 

6 P.NguynPhüc 
Lirçit 
khách 0 0 0 0 400 1.000 700 



TT Chi tiêu 
Don vi 

tInh 

Giai don 2021-2025 
Giai doan 2026- 

2030 

Ghi 
chui 

U(rc 
thu'c 
hiên 
nám 
2021 

Tf&c 
thirc 
hiên 
nãm 
2022 

Tf&c 
thu'c 
hién 
nãm 
2023 

Uc 
thirc 
hiên 
nãm 
2024 

U(rc 
thirc 
hiên 
nàm 
2025 

Mic tiêu 
den näm 

2030 

Blnh 
quân giai 

don 
2026- 
2030 

7 P.HngHà 
Luot 
khách 8.000 8.900 9.200 9.500 9.800 15.000 12.500 

8 P. Hcip Minh 
Luçit 
khách 

4.500 5.000 5.200 5.400 5.600 8.400 7.3 00 

9 P. Nam Cu&ng 
Luot 
khách 2.500 2.800 3000 3.200 3.300 4.600 4.000 

10 X.MinhBâo 
Lizot 
khách 0 0 0 0 400 1000 700 

11 X.Tuy Lc 
Luqt 
khách 0 0 0 0 400 1.000 700 

12 X. Tan Thjnh Luot 
. khách 3.000 3.300 3.400 3.500 3.700 5.600 48.00 

13 X.AuLâu 
Luot 
khách 

0 0 0 800 2.000 1.500 

14 X. Giri Phiên 
Luot 

. 
khách 

1.500 1.800 1.900 2.100 2.300 2.800 2.500 

15 X.VänPhü Luçit 
khách 

1.500 1.700 1.800 2.000 2.200 2.700 2.400 



TT Chi tiêu 
Do'n vi 

tInh 

Giai doan 2021-2025 
Giai doan 2026- 

2030 

Ghi 
chü 

!f&c. 
thi'c. 
hiên 
nám 
2021 

U&c 
thiyc 
hiên 
näm 
2022 

1Jrc 
thrc 
hiên 
nám 
2023 

Uc 
thiyc 
hen 
näm 
2024 

Urc 
thiyc 
hiên 
nàm 
2025 

Miic tiêu 
den näm 

2030 

Blnh 
quân giai 

don 
2026- 
2030 

II Doanh thu du ljch T dng 52 55 58 60 65 112 98,3 

1 P.YênThjnh T'dng 6,6 6,9 7,2 7,4 7,7 14,1 12,5 

2 P.YênNinh Tdng 7,5 8 8,3 8,5 8,9 16,1 14,1 

3 P.MinhTân T'dng 6,6 7 7,3 7,6 7,8 14,4 12,6 

4 P.NguynTháiHçc Tdng 8,0 8,4 8,9 9,2 9,6 16,6 14,8 

5 P. Dng Tam Tdng 7,8 8,2 8,7 9 9,1 17,5 15,9 

6 P. Nguyn Ph(ic T dong 0 0 0 0 0,4 0,7 0,5 

7 P.HngHà Tdng 5,4 5,7 6,2 6,4 6,8 11,1 9,4 

8 P.HqpMinh T'dng 3,0 3,2 3,3 3,4 3,8 5,8 5,4 

9 P.NamCung Tdng 1,8 1,9 2 2,1 2,3 3,4 3 

10 X. Minh Bâo T dong 0 0 0 0 0,3 0,75 0,5 

11 X.Tuy Lc 
Trd ng  

0 0 0 0 0,3 0,75 0,5 



TT Chi tiêu 
Thn vi 

tInh 

Giai doan 2021-2025 
Gjai dóan 2026- 

2030 

Ghi 
chil 

Urc 
thyc 
hiên 
nám 
2021 

Uoc 

thirc 
hiên 
nám 
2022 

Uc 
thtrc 
hiên 
nám 
2023 

IJrc 
thrc 
hiên 
nàm 
2024 

thiyc 
hiên 
nàm 
2025 

Mic tiêu 
den nãm 

2030 

BInh 
quân giai 

don 
2026- 
2030 

12 X. Tan Thjnh T dong 2,3 2,5 2,6 2,7 3 4,2 3,6 

13 X.AuLâu Trdng 0 0 0 0 0,7 1,3 1 

14 X.GióiPhiên T'dng 1,5 1,6 1,8 1,9 2,2 2,7 2,3 

15 X.VänPhii T'dng 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 2,6 2,2 

Ill Vic lam Ngirôi 2750 2870 3000 3130 3250 3900 3600 

1 Lao dngtrrctip Ngix?i 1120 1170 1240 1310 1350 1600 1400 

2 Lao dng gián tip Ngi.thi 1630 1700 1760 1820 1900 2300 2200 

A Sobuongticiis& 
ltrutrñ 

A Buong 1100 1150 1200 1250 1300 1550 1450 



Phi lyc s 02 
V1J, GIAI PHAP TRQNG TAM TRONG THJC H1N TRIXcNG TRINH 1jAN11 BONG 

Kern theo Chuvng lrInh hành d$ng só/f9 -CTr/TU ngay,/"MO21  cüa Thành iiy Yen Bái) 

STT Nhim vi vã chi tiêu 
Thri gian hoàn 

thãnh 
Co quan chju trách 

nhim 
Co quan ph& hç'p Länh (To thânh ph phu trách 

1 

T chüc pM bin, quán trit Nghj quyt s 28-NQ/TU ngày 
24/02/202 1 cüa Ban Chp hành Dàng b tinh Yen Bái khóa 
XIX v phát trin du ljch tinh Yen Bái giai don 2021 - 2025, 
djnh hithng dn nãm 2030. 

Näm 2021 
Ban Tuyên giáo 

Thành ày Yen Bái 

Các chi, dãng b thuc 
Thành ày, các phông, 
ban, don VI lien quan, 
UBND x, phuông 

Phó BI thu Thi.rmg trrc 
Thành ày Yen Bái 

2 
Xây dvng  chuyên trang, chuyen mvc,  video clip... quàng bá 
giâi thiu v mánh dt, con nguôi Yen Bái, các giá trj van hóa 
tiêu biu trên dja bàn thành ph& 

Näm 2021-2025 
Trung tam Truyn thông 

và 
Van hóa thãnh phó 

Phông Van hóa và 
Thông tin, UBND xa, 

phu&ng 

Phó ChC tjch IJBND thãnh ph6 
phii trách van hóa - xâ hi 

3 
T chàc các lap tp hun cho các doanh nghip kinh doanh 1Cr 
hành, hO kinh doanh co sc luu trü, các can bO,  nhãn dan tham 
gia hot dng du ljch. 

Näm 2021-2025 
Phông Van hóa và 

Thông tin thành pM 

Các phông, ban, don vj 
lien quan, UBND Xa 

phuông 

Phó Chü tjch UBND thành pM 
phi trách van hóa - xã hOi 

4 
Khao sat, l.p quy hoach  các khu, dim du ljch, cãc khu vui 
choi, giãi tn, trung tam thi.rong mai, khách sun, m thc, bai d6 
xe. 

Näni 2022 
Phông Quàn I do thj 

thành pM 

Các phông, ban, don vj 
lien quan, UBND Xa 

phu0ng 

PhO Chü tich UBND thành pM 
phi trách Quan l do thj 

Xây dirng cac Trung tam Van hóa - Th thao dü diu kin dang 
cai cac su kin, giài th thao quy mO khu vrc và qu6c gia, 

NAm 2021-2025 
Ban Quàn l dr an Du ft 

và Xây drng thành pM 

Các phOng, ban, don vj 
lien quan, UBND xã, 

phithng 
Chü tich  UBND thành pM 

6 
Tip tiic xay drng cOng viên M HOa BInh, M Nam CuOng; ma 
rng cong viên Yen HOa. 

N 2021-2025 
Ban Quãn 1 dir an Du 

và Xây drng thành pM 

Các phOng, ban, don vj 
lien quan, UBND xä, 

phu&ng 
ChU tjch UBND thành pM 

Tip tuc du ttr nâng cp ha t.ng ti cac di tIch ljch sir - vAn hóa 
cap quôc gia, cp tinh 

NAm 2021-2025 
PhOng Tâi chInh - 

K hoch thành ph6 

Các phOng, ban, don vi 
lien quan, UBND xã, 

phirang 
ChC tch UBND thành pM 



STT Nhim vy và chi tleU 
Thoi gian hoãn 

thành 
Cii quan chlu trách 

nhiêm 
Co' quan ph6i hqp Lãnh do thành ph phi trách 

S 

Nâng cao chit lucrng cong tác cá.i cách hành chfnh cOng khai, 
minh bach  thông tin v các chfnh sách, quy hoach, to diu kin 
h trcY, giüp d các doanh nghip trong vic 1ra chçn, thc hin 
các dr an cho ph1 hcip. Cài thin mOi tnrmg du tu kinh 
doanh, to môi trueing du tir thông thoáng, hp dn, thun lçri, 
thu hiit các nhà du tu lan d du tu phát trin du ljch trên dja 
bàn. 

Nàni 2021-2025 Các phOng, ban, dan vj 
thành ph6 

Các phOng, ban, dan vj 
lien quan, UBND xa, 

phthng 
ChU tjch UBND thành ph 

Hlnh thành và phât trin loai  hlnh du ljch MICE (du ljch kt 
hqp hi nghj, hi thão, trin lxn, th chCrc các sr kin, du ljch 
khen thuông) k& hcip du ljch mua s&n; du ljch chOa bnh; du 
ljch nghl dung; du ljch m thvc; du ljch th thao, vui chai giâi 
tn; du ljch tim hiu vAn hóa, ljch sir k& hçip voi sinh hoat l hi 
và vAn hóa ngh thuat dan gian. 

NAm 2021 -2025 
PhOng VAn hóa và 

Thông tin thành ph6 

Các phOng, ban, dan vi 
lien quan, IJBND Xâ 

phtrng 

Phó Chü tjch UBND thành ph 
phi trách vAn hóa - xä hi 

10 

Phát trin du ljch cong ding gn vôi xây drng nông thOn mâi 
kt hcip vâi bão thn và phAt tnin lang ngh truyn thong; uu 
tiên sir dllng  cAc san phm nOng nghip t3i dja phuang: MiM 
dao - Giôi Phiên; Nm Linh chi, nm sO - Hp Minh; MQt ong - 
Minh Bâo; Chanh ttr thOi - VAn Phü; dira lê - Au Lâu d phvc 
vi khAch du ljch. Khuyén khich san xut, kinh doanh cAc san 
phm hang liru nim, san phm du ljch dc lnrng cüa thành 
ph& Hlnh thânh khu kinh doanh thuang mai, ph6 m thi,rc theo 
mô hinh du ljch dOm trên dja bàn phuing Ding Tam, Yen 
Thjnh, Nguyn Thai Hçc. 

NAm 2021-2025 
PhOng VAn hóa và 

Thông tin thành phó 

PhOng Kinh t, các 
phOng, ban, don vj lien 

quan, UBND xA, 
phuông 

Phó Chü tjch UBND thành ph 
phii trách vAn hóa - xA hi 

Cai to cAnh quan, nâng cao chit luqng phic vii tai  các di tich 
ljch sr - vAn hóa. 

NAm 2021-2025 
PhOng VAn hóavà 

Thông tin thành phó 

Các phOng, ban, don vj 
lien quan, UBND xA, 

phuing 

PhO Chü tich UBND thành ph6 
phi trách vAn hóa - xA hi 

12 
Chi dng lien kt phAt triM các tour du ljch ni thành, tour du 
ljch ni tinh, tour du ljch liOn k& ngoai thânh, ngoai tinh và 
vüng phi can. 

NAm 2021-2025 
PhOng van hóa và 

Thông tin thành ph6 

Các phOng, ban, don vj 
liOn quan, UBND xA, 

phumg 

Phó Chü tjch UBND thành ph 
phii trách vAn hóa - xA hi 



STT Nhim vi và chi tiêu Thôi gian hoàn 
thành 

Co quan chju trách 
nhim 

Co quan phi hp LAnh do thãnh ph phii trách 

13 

Trin khai thirc hin Nghj quyt s 10/2021ftQ-HDND ngày 
19/4/2021 cüa Hi dng nhân dan tinhYén Bái ban hành quy 
djnh mt s chInh sách M trci phát trin du ljch trên dla  bàn 
tinh Yôn Bái giai don 2021 -2025. 

Näm 2021-2025 
Phông Tài chfnh - 

K hooch  thânh phé 

Các phông, ban, dan VI 
lien quan, UBND xã, 

phiräng 
Chü tjch UBND thành pM 

14 
Mbi goi, tao  diu kin d cac nhà du tu xay dmg khách san, 
nhà hang, các khu thirang mai,  vui choi, giãi tn cO chit Iucing. 

N 2021-2025 
PhOng Tài chinh - 

K hoach  thành pM 

Các phông, ban, dan vj 
lien quan, UBND x, 

phithng 

Phó Chü tjch UBND thành ph6 
phIl trách tài chInh - k hoach 

15 

Bão t'n va phát huy các giá tn van hóa truyn th6ng, duy tn các 
1 hôi thing niên: L hi Gi Mu Dn Nam Cithng (phng 
Nam Cuông); L hi Gi Mu E)n Tun Quan (phi.r&ng Yen 
Ninh); L hOi  Dn Ba A0 Trng (phing Hcip Minh). 

Nn 2021-2025 
Phông Van hóa và 

Thông tin thành pM 
UBND xâ, phuông 

Phó ChU tjch UBND thành ph6 
phl trách van hóa - xa hi 

16 

Khuyn khich, tao  diu kin d lang ngh min dao Giài Phien 
nang cp h thing ha tng k5 thut, ma rng quy mô, di mói 
cong ngh san xut, nãng cao chAt hrqng san phm tao  thành 
dim dn hAp dn trong các tour du ljch cüa thành pM, cüa 
tinh. 

Nàm 202 1-2025 Phang Kinh tA thành pM 
Các phông, ban, dan vj 
lien quan, UBND , 

phumg 

PhO Chü tjch UBND thành ph6 
ph trách kinh tA 

17 
TriAn khai các chinh sách h6 trcl, khuyAn khIch các ngh nhân 
truyên day  và bào tn giá trj van hóa cong dng. 

N 202 1-2025 
PhOng Van hóa V 

Thông tin thành pM 

Các phOng, ban, dan vi 
lien quan, UBND xa, 

phuimg 

Phó Chü tjch UBND thành pM 
phIltnáchvanhóa-xahi 

18 

Khuy&n khIch tim hiu, thlrc hành, phát trin các diu müa, lan 
diu dan Ca, trO choi dan gian trong các gi& ra choi, sinh hoat 
ngoai khóa  tai  các nhà trithng tiu hçc, trung hQc ca sa trên dja 
bàn. 

NA 2021-2025 
PhOng Giáo dllc V 
Dào tao  thành ph6 

PhOng Van hóa và 
Thông tin, UBND xâ, 

phuàng 

Phó ChCi tjch UBND thành ph6 
phli trách van hóa - xa hi 

19 
Quãn 1', bão v, phát triAn tâi nguyen du Ijch gAn vâi bào v 
môi tnräng, rng phó vOi bin di khI h.u. N 202 1-2025 

PhOng Tài nguyen và 
Môi tntthng thành pM 

Các phong, ban, dan vj 
lien quan, IJBND xã, 

phuOng 

Phó Chü tjch UBND thành pM 
phi trách Tài nguyen va 

Môi truO'ng 

20 

Dào tao, Mi throng nâng cao näng hrc chuyCn môn, nghiêp vu 
cho dOi  ngU can b quan l' Nhà nuOc v du ljch t1 thành pM 
den co si. Uu tiên thu hijt sinli viên t6t nghip các trlr&ng du 
lich cO chuyên mon giOi v nghip vçi chuyên ngành du ljch. 

Nàm 202 1-2025 
Ca quan T chirc - NOi 'Il 

thành PM 

PhOng Van hOa và 
Thông tin, UBND xã, 

phumg 

Phó Chi tjch UBND thành pM 
phIl trách T6 chi.'rc - NOi vii 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thôi gian hoàn 

thành 
Co quan chju trách 

nhim 
Co quan ph6i hçp Lãnh do thãnh ph phi trách 

21 
Xây dirng k hoch xIc tin du ljch; bin soon,  phát hành các 
n phm cung cp dy dü, kjp thii thông tin v tim nang, tai 

nguyen du ljch cüa thânh pM dn các nhà du ttr 
Näm 202 1-2025 

Phông Van hóa và 
Thông tin thành ph 

Các phông, ban, dan vi 
lien quan, UBND xa, 

phing 

Phó Chi tjch UBND thành phô 
phi trách vAn hóa - xA hi 

22 
Lp dt các bi&i, bang quAng cáo; bin chl dn các dim du 
ljch, khu vui chal giai tn và cAc di tich Ijch sCr vAn hóa trên dja 
bàn thành ph& 

NAm 202 1-2023 
Phông VAn hóa và 

Thông tin thành phó 

Các phông, ban, don vj 
lien quan, UBND xA, 

phug 

Phó ChCi tjchUBND thành phô 
ph trách vAn hóa - xA hi 

23 

Phat tnin mng luâi chc, siêu thj, các gian hang tren ph6 di b, 
ph6 im thirc; dua mt s6 san phm OCOP chü 1%rc, chit lucmg, 
có uy tin thành san phAm có tinh dc tnxng cüa thành ph6. K& 
noi thuang mai  cho cAc doanh nghip, h san xut, hP tác xL. 
san xuAt, phân pMi san ph&n dc tnmg tham gia các hi chq 
du ljch thuing k' trong và ngoài tlnh. 

NAm 202 1-2025 Phông Kinh t thành ph6 
Các phông, ban, don vj 
lien quan, U'li) ,, 

phumg 

PhO Chü tjch UBND thânh ph6 
ph trách kinh té 

24 

tYng dling  các phn m&m, tin ich thông minh M trq cong tác 
quãn I và phiic vi khách du lich.  Ti&i hành s hóa h thong 
thông tin, d 1iu ye các di tIch ljch sir - vAn hóa, các diem du 
ljch; xây dmg h th6ng du ljch thông minh, 1p dt các diem 
quét mA QR de cung c&p thông tin, quãng bá hlnh ãnh du ljch 
t.i các diem di tich. 

NAm 202 1-2025 
PhOng VAn hóa và 

Thông tin thành ph6 

Các phOng, ban, dan vj 
lien quan, UBND xA, 

phuOng 

Phó ChU tjch UBND thành ph6 
ph%itrach vAn h6a- xA hi 

25 
Tiep tiic lien kit, hqp tác vâi các huyn, thj xA trong và ngoAi 
tinh de khai thAc các tour, tuyen du ljch. 

NAm 2021-2025 
PhOng VAn hóa và 

Thông tin thành pM 

Các phOng, ban, don vj 
lien quan, UBND XA 

phuing 

Phó Chñ tjch UBND thânh pM 
phi trách vAn hóa - xA hi 

26 

Lam t6t cong tác quan 1 nhà nuâc v du ljch, d&y mnh thanh 
tra, kiem tra lien ngành, kip  thii un nan, xir l cAc bieu hin 
tiêu crc, 1ch lac trong cAc hoat  dng du ljch. Tiep nhn và giãi 
quyt kjp thii các yêu cu, kin nghi cüa khách du ljch. 

NAm 2021-2025 
PhOng VAn hóa vA 

Thông tin thãnh ph6 

Các phOng, ban, don vj 
lien quail, UBND 

phuOng 

PM CM tich UBND thânh pM 
phi,i trách vAn hóa - xA hi 
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