ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3725 /SNN&PTNT-CCKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 24 tháng 9

năm 2020

V/v báo cáo kết quả thực hiện CTPTDL
năm 2020, đề xuất các nhiệm vụ phát
triển du lịch năm 2021.

Kính gửi: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 3176/SVHTTDL-QLDL
ngày 17/9/2020 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện
Chương trình phát triển du lịch (CTPTDL) năm 2020, đề xuất các nhiệm vụ phát triển
du lịch năm 2021; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiện CTPTDL năm 2020.
Thực hiện Quyết định số 5591/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ thực hiện
Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2020; theo đó, Ban quản lý
Khu BTTN Xuân Liên thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT được Chủ tịch UBND tỉnh
giao xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu
BTTN Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả: Đã xây dựng hệ
thống các sản phẩm của Đề án, gồm: Báo cáo tổng thể, báo cáo tóm tắt và các báo
cáo chuyên đề; Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu rừng đặc
dụng Khu BTTN Xuân Liên và bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch, nghỉ
dưỡng, giải trí, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu rừng đặc
dụng khu BTTN Xuân Liên tỷ lệ 1/5.000 theo hệ quy chiếu VN2000; đã xin ý kiến
góp ý của các ngành có liên quan (Lần 1, Lần 2, Lần 3) và chỉnh sửa, bổ sung hoàn
thiện, đang trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (Phụ biểu chi tiết kèm theo).
2. Đề xuất các nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2021.
Trên cơ sở các đề án, kế hoạch, chủ trương các nhiệm vụ phát triển du lịch đã
được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất 19 nhiệm
vụ phát triển du lịch năm 2021(có phụ biểu chi tiết kèm theo)
Đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và du lịch xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCKL (3).

GIÁM ĐỐC

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC 01
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm
vụ thuộc Quyết định số 5591/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
Kế quả thực hiện

TT

1

Nhiệm vụ

Xây dựng Đề
án du lịch sinh
thái,
nghỉ
dưỡng, giải trí
trong rừng đặc
dụng Khu bảo
tồn
thiên
nhiên
Xuân
Liên đến năm
2025,
tầm
nhìn đến năm
2030

Kinh phí
được cấp
(Triệu
đồng)

600

Kinh phí
đã giải
ngân,
quyết toán
(Triệu
đồng)

500

Sản phẩm

Nhiệm vụ đã hoàn thành xây dựng hệ thống các
sản phẩm của Đề án theo Quyết định số
2457/QĐ-UBND, ngày 20/6/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề
cương nhiệm vụ lập Đề án du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn
thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn
đến năm 2030 bao gồm: Báo cáo tổng thể, báo
cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề; Bản đồ
hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu
rừng đặc dụng Khu BTTN Xuân Liên và bản đồ
quy hoạch các tuyến, điểm du lịch, nghỉ dưỡng,
giải trí, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng
du lịch của khu rừng đặc dụng khu BTTN Xuân
Liên tỷ lệ 1/5.000 theo hệ quy chiếu VN2000

Dự kiến
thời gian
hoàn thành

Ghi chú

10/2020

- Sản phẩm của đề án đã được
gửi xin ý kiến góp ý của các
ngành có liên quan (Lần 1, Lần
2, Lần 3) hiện đã được chỉnh
sửa, bổ sung hoàn thiện trình Sở
Nông nghiệp PTNT thẩm định
trình Chủ tịch UBND tỉnh phê
duyệt
- Tổng nguồn vốn: 928 triệu
(Trong đó: Vốn NS tỉnh: 464
triệu; Vốn NS huyện: 464 triệu)
- Vốn đã được cấp: 600 triệu,
Trong đó:
+ Vốn NS tỉnh: 400 triệu
+Vốn NS huyện: 200 triệu
- Vốn còn thiếu chưa được cấp:
328 triệu, Trong đó:
+ Vốn NS tỉnh: 64 triệu
+Vốn NS huyện: 264 triệu

PHỤ LỤC 02
Đề xuất các nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2021

TT
I
1

Nhiệm vụ

Khái toán
kinh phí
(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí (Triệu đồng)
Ngân
Đối ứng
Xã hội hóa
sách tỉnh của đơn vị

BQL Khu BTTN Xuân Liên
2.061,6

1.000

1.061,6

2.000

1.000

1.000

2.000

2.000

Quy hoạch phân khu du lịch thác
Yên, Khu BTTN Xuân Liên

2

3

Quy hoạch phân khu du lịch thác
Thiên Thủy, Khu BTTN Xuân Liên
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ
1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ
dưỡng thuộc Khu BTTN Xuân Liên

4

Công trình Nhà vệ sinh công cộng
đạt chuẩn tại bến thuyền Cửa Đạt

300

300

5

Công trình Nhà vệ sinh công cộng
đạt chuẩn tại điểm du lịch thác Yên

300

300

Lều nghỉ chân cho du khách trên
tuyến du lịch Hón Can – thác Thiên
Thủy

300

300

6

Chủ trương (căn cứ đề xuất)

Kế hoạch số 220/KH-UBND, ngày
27/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Quyết định số 3305/QĐ-UBND, ngày
31/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện
Thường Xuân
Kế hoạch số 220/KH-UBND, ngày
27/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Văn bản số 7568/UBND-CN, ngày 19/6/2019
của UBND tỉnh Thanh Hóa
Quyết định sô 4082/QĐ-UBND, ngày
03/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ
thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách
du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
Quyết định sô 4082/QĐ-UBND, ngày
03/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ
thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách
du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
QĐ số 4168/QĐ-UBND, ngày 12/12/2012 và
QĐ số 2405/QĐ-UBND, ngày 12/7/2015

TT
7

8

9
II

Nhiệm vụ
Xây dựng lều nghỉ chân trên tuyến
đường đi bộ thác Yên
Xây dựng thông tin, tuyên truyền,
quảng bá về du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng trên các phương tiện truyền
thông, báo, đài .....
Xây dựng điểm check in thác Thiên
Thủy
BQL Khu BTTN Pù Luông

Khái toán
kinh phí
(Triệu đồng)
300

Nguồn kinh phí (Triệu đồng)
Ngân
Đối ứng
Xã hội hóa
sách tỉnh của đơn vị
300

sinh thái khu BTTN Pù Luông, giai

QĐ số 4168/QĐ-UBND, ngày 12/12/2012 và
QĐ số 2405/QĐ-UBND, ngày 12/7/2015

200

200

QĐ số 4168/QĐ-UBND, ngày 12/12/2012 và
QĐ số 2405/QĐ-UBND, ngày 12/7/2015

200

200

QĐ số 4168/QĐ-UBND, ngày 12/12/2012 và
QĐ số 2405/QĐ-UBND, ngày 12/7/2015

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch
1

Chủ trương (căn cứ đề xuất)

Quyết định 2463/QĐ-UBND, ngày 16/7/2013
1.500

1.500

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

đoạn 2021 - 2025
Quy hoạch chi tết các điểm du lịch,
2

các tuyến đường du lịch, điểm dừng

Quyết định 2463/QĐ-UBND, ngày 16/7/2013
1.250

1.250

50

50

300

300

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

chân, cơ sở lưu trú
3
III

Hỗ trợ nâng cấp trang Web phục vụ
quảng bá, đặt tour ...

Quyết định 2463/QĐ-UBND, ngày 16/7/2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

BQL Khu BTTN Pù Hu

1

Lập hồ sơ đề nghị công nhận khu,
điểm, tuyến du lịch (3 tuyến)

2

Dự án xây dựng Website quảng bá,
giới thiệu hình ảnh, tour, tuyến và
chương trình du lịch

50

50

3

In ấn tờ rơi, tập gấp quảng bá du lịch
tại khu bảo tồn

50

50

Quyết định 2410/QĐ-UBND, ngày 12/7/2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Quyết định 2410/QĐ-UBND, ngày 12/7/2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Quyết định 2410/QĐ-UBND, ngày 12/7/2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Khái toán
kinh phí
(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí (Triệu đồng)
Ngân
Đối ứng
Xã hội hóa
sách tỉnh của đơn vị

Chủ trương (căn cứ đề xuất)

TT

Nhiệm vụ

4

Tổ chức lớp đào tạo thuyết minh
viên du lịch, lớp bồi dưỡng du lịch
cộng đồng, các lớp tập huấn nâng
cao nhận thức về du lịch có trách
nhiệm với MT-XH cho cộng đồng
làm du lịch

60

60

Quyết định 2410/QĐ-UBND, ngày 12/7/2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

5

Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ cho lao
động ngành du lịch

60

60

Quyết định 2410/QĐ-UBND, ngày 12/7/2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

IV

BQL rừng phòng hộ Lang Chánh

1

Lập quy hoạch các dự án đầu tư phát
triển du lịch, sinh thái trong RPH Ban
quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh

4.000

2

Triển khai thực hiện các dự án phát
triển du lịch, sinh thái, ngỉ dưỡng, giải
trí RPH Lang Chánh

212.300

-

Điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Pù
Rinh (Pù Rinh Eco lodge)
Dự án đầu tư, phát triển Khu du lịch
Làng Thiền

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa phê duyệt đề án phát triển du lịch, sinh
4.000
thái trong rừng phòng hộ Ban quản lý rừng
phòng hộ Lang Chánh
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa phê duyệt đề án phát triển du lịch, sinh
212.300
thái trong rừng phòng hộ Ban quản lý rừng
phòng hộ Lang Chánh

118.850

118.850

31.200

31.200

-

Dự án phát triển điểm tham quan
Đền Mẫu Chúa Thượng Ngàn tại
đỉnh cao 1112m và điểm tham quan
núi Chí Linh

36.750

36.750

-

Dự án đầu tư, phát triển khu du lịch
Thung Bằng;

8.200

8.200

-

Khái toán
kinh phí
(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí (Triệu đồng)
Ngân
Đối ứng
Xã hội hóa
sách tỉnh của đơn vị

Dự án phát triển điểm tham quan
thác 7 tầng (gồm cả thác Mây)

8.600

8.600

-

Dự án nâng cao năng lực phát triển
và quản lý du lịch ở Lang Chánh

2.200

2.200

-

Quảng bá và xây dựng thương hiệu

6.500

6.500

TT

Nhiệm vụ

-

Chủ trương (căn cứ đề xuất)

