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 Về phát triển Du lịch - Dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích 

lịch sử, Văn hóa truyền thống các dân tộc và lịch sử địa phương,  

giai đoạn 2021 – 2025 

----- 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 
X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị 
quyết về phát triển du lịch - dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích 
lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc và lịch sử địa phương giai đoạn 
2021 – 2025, cụ thể như sau:  

I- THỰC TRẠNG 

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã quan tâm tập trung xây dựng 
và phát triển các điểm du lịch, khai thác du lịch lòng hồ, di tích lịch sử văn 
hóa (Căng Bắc Mê), du lịch sinh thái...; xây dựng và phát triển các làng văn 
hoá du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân 
tộc; duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống hằng năm, ký kết hợp tác phát 
triển du lịch vùng với các huyện, tỉnh bạn, khuyến khích các thành phần kinh 

tế đầu tư mở rộng phát triển nhà hàng, nhà nghỉ, công viên, các loại hình kinh 
doanh dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí nhằm tạo điểm nhấn để thu hút du 
khách đến với Bắc Mê. Quan tâm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá 
các dân tộc, lịch sử địa phương. Đến năm 2020, huyện có 02 bến thuyền, 01 
khu nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Yên Định, 01 khách sạn, 03 nhà nghỉ, 17 nhà 
nghỉ cộng đồng Homestay đạt chuẩn du lịch; 22 nhà hàng, cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống, 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí. Hình thành 10 
điểm du lịch, các tua, tuyến du lịch khép kín Hà Giang – Cao nguyên đá Đồng 
Văn – Bắc Mê, Bắc Mê đi Minh Sơn – Du già Yên Minh; tuyến Hà Giang - 
Bắc Mê theo trục Quốc lộ 34 kết nối với các tuyến du lịch của tỉnh Cao Bằng, 
tuyến Bắc Mê – Lâm Bình - Na Hang - Ba Bể (bằng đường thuỷ). Toàn huyện 

có 03 di tích cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp 
hạng. Các dân tộc của huyện có nhiều nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc 
sắc, các làn điệu dân ca, cùng nhiều nghi lễ tín ngưỡng tâm linh phong phú. 
Kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thu thút được 52.800 lượt khách du lịch. 

Bên cạnh kết quả đạt được cũng cùng những khó khăn, hạn chế nhất 
định, huyện Bắc Mê không nằm trong vùng lõi trọng điểm các khu du lịch 
của tỉnh; điều kiện du lịch lòng hồ thủy điện Na Hang không duy trì lượng 
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nước đều trong năm, mà chỉ tập trung các tháng cuối năm; hạ tầng giao thông 
các tuyến du lịch còn khó khăn; quy hoạch các tuor, tuyến, các dịch vụ phục 
vụ du lịch trong huyện còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều khách du lịch. 
Sự gắn kết giữa phát triển du lịch với văn hóa truyền thống chưa rõ nét; 
truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đang có nguy cơ bị 
mai một; chưa khai thác phát huy hiệu quả các khu di tích lịch sử trên địa bàn 
phục vụ cho hoạt động du lịch. Nguồn nhân lực để phục vụ du lịch còn thiếu 
và yếu; công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch chưa tạo được 
chiều sâu và điểm mới lạ để thu hút du khách. 

II- MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Chú trọng phát triển dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di 
tích lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc và lịch sử địa phương. Phấn 
đấu đến năm 2025 Bắc Mê sẽ là điểm dừng chân, điểm đưa, dẫn khách du 
lịch nằm trong các tuor, tuyến du lịch của tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Về du lịch: Khai thác có hiệu quả tuor, tuyến du lịch trong tỉnh và các 
huyện giáp danh theo ký kết hợp tác du lịch vùng. Quy hoạch thêm các tuyến 
du lịch trong huyện như các làng văn hóa du lịch cộng đồng, làng nghề 
truyền thống, lễ hội văn hóa các dân tộc, du lịch trải nghiệm hang động, các 
dòng sông suối, thủy điện, rừng nguyên sinh, các điểm dừng chân… Phấn 
đấu lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 150.000 lượt người. 

- Về dịch vụ: Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư 
xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp, xây dựng thêm các khách sạn, nhà 
nghỉ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, khu vui chơi, giải trí, các mặt hàng làm quà 
lưu niệm đặc trưng của địa phương. 

- Phát huy giá trị các di tích lịch sử: Từng bước đầu tư, hoàn thiện các 
điểm di tích đã được tỉnh, quốc gia công nhận: Di tích lịch sử văn hóa Căng 
Bắc Mê, Hang Đán Cúm, hang Nà Chảo xã Yên Cường.  

- Phát huy giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử địa phương:  Bảo 
tồn, mở rộng quy mô văn hóa truyền thống các dân tộc như: Lễ hội đua 
mảng, Tết độc lập, lễ hội gọi trăng dân tộc Tày xã Yên Định, lễ hội cúng thần 
rừng dân tộc Pu Péo, lễ hội nhảy lửa của người Dao đỏ, múa khèn Mông .. 
Phát triển các làng nghề, nhóm nghề truyền thống: Nghề dệt thổ cẩm, nghề 
may trang phục dân tộc, nghề rèn đúc thủ công, nghề chạm bạc… 

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Về phát triển du lịch 

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tuor, tuyến du lịch đã ký kết hợp tác 
du lịch vùng (Hà Giang - Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng 
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Văn - Bắc Mê; Hà Giang - Bắc Mê - Cao Bằng; Bắc Mê - Lâm Bình - Na 
Hang - Ba Bể - Pác Nặm, Bắc Kạn). 

Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá thông qua các chương trình hợp 

tác du lịch trong và ngoài tỉnh; tăng cường, bổ sung và nâng cao chất lượng 

các ấn phẩm tài liệu quảng bá du lịch. Phối hợp với các đơn vị thông tin, 

truyền thông, các công ty du lịch lữ hành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

quảng bá về du lịch, các sản phẩm du lịch và những tiềm năng du lịch của 

huyện, nhằm thu hút đầu tư và du khách đến du lịch tại huyện. 

Thực hiện nghiêm công tác quy hoạch phát triển du lịch theo quan 

điểm phát triển bền vững và hiệu quả; quan tâm giải quyết tốt các mối quan 

hệ giữa phát triển du lịch với phát triển nông nghiệp, phát triển văn hóa và 

bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

Phát triển mạng lưới du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ 

hành khai thác thị trường, mở rộng tuyến, điểm du lịch có tiềm năng như:  

Làng văn hóa du lịch gắn với cây dược liệu thôn Phiêng Luông (xã Phiêng 

luông), làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Bản Lạn (thị trấn Yên Phú); 

quần thể cây Chò Chỉ (xã Phú Nam); thôn Phia Dầu (xã Yên Định); thôn Kẹp 

B (xã Minh Sơn); thôn Nà Khâu (xã Đường Hồng)…Tiếp tục tạo điều kiện 

để công ty Hoa Sao mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng khu nghỉ dưỡng 

cao cấp P’apiu tại thôn Phia Dầu, xã Yên Định. 

Xây dựng các điểm dừng chân dốc Tạm Mò (xã Yên Định), Phia Vèn 

(xã Lạc Nông), Nà Vuồng (xã Yên Phong)…Tăng cường nguồn vốn đầu tư 

cơ sở hạ tầng cho bến thuyền Yên phú, Thượng Tân lắp đặt các cụm biển giới 

thiệu điểm du lịch vào vách núi khu vực Thác Đổ để du khách ngắm cảnh, 

chụp hình lưu niệm và câu cá; khai thác hiệu quả hang Khuổi Nấng (xã 

Thượng Tân), hang Bó Lỷ (thị trấn Yên Phú), hang dơi Bản Noong (xã Lạc 

Nông), hang Đán Cúm, Nà Chảo (xã Yên Cường)… 

2. Về phát triển dịch vụ 

Thu hút đầu tư phát triển các nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn; khu nghỉ 

dưỡng, khu vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Nghiên cứu, 

thiết kế các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của huyện để phục vụ khách du lịch 

như: sản phẩm may mặc, sản phẩm từ nghề truyền thống của các dân tộc, sản 

phẩm nông nghiệp… 

Ưu tiên các dự án xây dựng hạ tầng du lịch, trọng tâm là xây dựng hệ 

thống giao thông đến các điểm du lịch; đầu tư, tôn tạo các điểm du 

lịch…Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện rải nhựa hoặc bê tông các tuyến 

giao thông kết nối đến các điểm du lịch; đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng, 

dịch vụ Internet đến các điểm du lịch của huyện. 
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Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác văn hóa, du lịch, kỹ năng làm du lịch cho Nhân dân ở 

các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Tổ chức học tập kinh nghiệm ở các địa 
phương phát triển mạnh về du lịch cộng đồng để tập huấn, hướng dẫn cho 
cộng đồng tại cơ sở nhằm thúc đẩy kinh tế - du lịch, dịch vụ phát triển một 
cách bền vững. 

3. Về phát huy giá trị các di tích lịch sử 

Có lộ trình, kế hoạch từng bước đầu tư và kêu gọi các tổ chức, cá nhân 
đầu tư, quy hoạch các điểm di tích đã được Tỉnh, Quốc gia công nhận. Làm 
tốt công tác quản lý, bảo vệ hiện trạng đúng yêu cầu, cảnh quan môi trường 
xung quanh các di tích. 

Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu, tài liệu lịch sử, 
tranh, ảnh liên quan đến các điểm di tích để biên soạn, in sách, tài liệu phục 
vụ cho việc lưu giữ cũng như nhu cầu tìm hiểu lịch sử của khách du lịch. 
Quan tâm đào tạo đội ngũ thuyết minh di tích, xây dựng nội dung và tạo điểm 
nhấn cho các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương theo hình thức đa ngôn 
ngữ để có thể tiếp cận được nhiều đối tượng du khách khác nhau, nhằm thu 
hút và tránh sự nhàm chán cho du khách trong những lần đến tiếp theo. 

4. Về phát huy giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử địa phương 

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận lễ 
hội cầu mưa, cầu mùa của dân tộc Dao đỏ (xã Đường Hồng) là di sản văn hóa 
phi vật thể Quốc gia. 

Tiếp tục bảo tồn mở rộng quy mô các lễ hội văn hóa truyền thống các 
dân tộc như: Lễ hội đua mảng, Tết độc lập, lễ hội gọi trăng dân tộc Tày xã 
Yên Định, lễ hội cúng thần rừng dân tộc Pu Péo, lễ hội nhảy lửa của người 
Dao đỏ, lễ cấp sắc người Dao, múa khèn Mông … Thực hiện tốt việc khai 
thác, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương trong các tuor 
tuyến du lịch. Tiếp tục đưa việc giáo dục văn hóa truyền thống các dân tộc, 
lịch sử địa phương vào trường học, vào hoạt động của các tổ chức, nhất là 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.  

Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh trong phát 
triển làng nghề, nhóm nghề truyền thống (Nghề dệt thổ cẩm, nghề may trang 
phục dân tộc, nghề rèn đúc thủ công, nghề chạm bạc…); phát triển sản phẩm 
du lịch cộng đồng (cung cấp dịch vụ homestay, ăn uống, ngắm cảnh, du lịch 
sinh thái và du lịch trải nghiệm trồng cấy…) gắn với giới thiệu bản sắc văn 
hóa địa phương, sử dụng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian 
làm sản phẩm phục vụ du lịch. Quan tâm giữ gìn văn hóa truyền thống về 
kiến trúc nhà ở, trang phục, tiếng nói, văn hóa ẩm thực của từng dân tộc gắn 
với quảng bá giới thiệu những nét đặc trưng về du lịch của huyện. 
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IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, quán 

triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Hội đồng Nhân dân huyện quyết định các chủ trương, giải pháp, 
giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

3. Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa Nghị quyết bằng kế hoạch và 
phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực 
hiện Nghị quyết; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện 
đến cơ sở tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết; tuyên truyền, vận động hội 
viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng 
Đảng Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được quán triệt, phổ biến đến các Chi, Đảng bộ, cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân để tổ chức thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh,  

- Các đồng chí Thành viên Đoàn công tác của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện,  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,  

- Ủy ban nhân dân huyện,  

- Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy,  

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

huyện,  

- Các đồng chí Huyện ủy viên,  

- Các cơ quan, ban ngành, 

- Các chi, Đảng bộ trực thuộc,  

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy,  

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ. 

T/M HUYỆN ỦY 

BÍ THƯ 
 

 
 

 Bùi Văn Tuân  

 

 

 


