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Kết quả giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 

14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 
20 tháng 11 năm 2015; 

 Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 111/BC-ĐGS, ngày 21 tháng 6 năm 2022 

của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về "Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, 

ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; ý kiến thảo luận của đại biểu 
HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Báo cáo số 111/BC-ĐGS, ngày 

21/6/2022 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát: "Việc thực hiện 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua 

Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030" với một số nội dung trọng tâm như sau: 

Sau 06 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về 

Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả ban đầu quan trọng. Tỉnh đã đón gần 3 

triệu lượt khách du lịch (tăng 52% so với giai đoạn 2011-2015), trong đó có   

437.800 lượt khách du lịch quốc tế (tăng 28% so với giai đoạn 2011-2015); tốc 

độ tăng trưởng trung bình 12%/năm; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 4.768 tỷ 

đồng, tăng 133% so với giai đoạn 2011-2015; giải quyết việc làm cho gần 14.000 

lao động, trong đó có khoảng 6.000 lao động trực tiếp. Số ngày lưu trú bình quân 

của khách du lịch đạt 2,5 ngày. Toàn tỉnh có 210 cơ sở lưu trú du lịch với 2.846 

buồng/5.190 giường. Có 11 bản văn hóa du lịch có khả năng đón tiếp và phục vụ 

khách, 06 homestay, 14 điểm vui chơi, dã ngoại có khả năng đáp ứng cho 83.000 

lượt khách du lịch cùng một thời điểm. Công tác quản lý nhà nước về du lịch 

được tăng cường; nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch và Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; không gian phát triển 

du lịch được quan tâm; một số sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác thu 
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hút khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm; công tác tuyên truyền, quảng bá 

xúc tiến du lịch được chú trọng, bước đầu ứng dụng được công nghệ thông tin 

trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch; số lượng khách du lịch được tiếp cận 

thông tin, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch theo chiều sâu, qua đó góp phần quan 

trọng trong thu hút du khách đến với Điện Biên. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện 

Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau: 

 Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, xa các trung tâm kinh tế, chính trị, du 

lịch lớn, giao thông đi lại khó khăn, đường hàng không hoạt động thiếu ổn định, 

giá vé cao; sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong vùng còn hạn chế. Tình 

hình thời tiết, khí hậu, thiên tai không thuận lợi, nhất là năm 2020, 2021 dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến du lịch của tỉnh. 

Do tình trạng suy thoái về kinh tế bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên 

một số nhà đầu tư lớn dừng đầu tư hoặc kéo dài thời gian đầu tư vào các dự án du 

lịch trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn hầu hết quy 

mô nhỏ, hạn chế trong việc mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ hiện đại, khả 

năng thích ứng với thị trường. 

 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật 

được thay thế bởi Luật Quy hoạch năm 2017 và các Luật, văn bản khác liên quan 

có những quy định mới về trình tự, thủ tục, thẩm định, thẩm quyền... nên khó 

khăn trong việc thực hiện các quy hoạch. 

Nhận thức và sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương và 

một bộ phận cán bộ, Nhân dân về phát triển du lịch chưa đầy đủ; chưa thực sự 

coi phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển kinh tế - xã hội. 

Một số địa phương trong tỉnh có tiềm năng về du lịch nhưng chưa chủ động tìm 

biện pháp phát triển du lịch một cách có hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá chưa tập trung nhiều vào quảng bá, xúc tiến 

thu hút đầu tư, chưa làm nổi bật được giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, danh 

lam thắng cảnh của địa phương. Hoạt động du lịch chủ yếu dựa vào tự nhiên, 

mang tính thời vụ. Việc đầu tư thu hút nguồn lực cho phát triển du lịch còn hạn 

chế. Ngân sách đầu tư cho du lịch hạn chế, nhất là đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cho 

công tác quy hoạch. Chưa xây dựng được cơ chế và giải pháp thu hút và khuyến 

khích nguồn vốn xã hội hóa và các nhà đầu tư có tiềm lực vào phát triển du lịch.  

Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương chưa được chặt 

chẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính, bảo tồn, tôn tạo và khai thác tài 

nguyên phục vụ du lịch; việc nâng cấp sản phẩm du lịch, giữ gìn cảnh quang, môi 

trường phục vụ cho phát triển du lịch xanh, hấp dẫn và bền vững chưa được quan 

tâm. Việc quy hoạch mở rộng diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ cây hoa Ban trên 

địa bàn tỉnh phục vụ cho du lịch hiệu quả chưa cao.  

Sự phối hợp của các sở, ngành trong tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế, 

chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch chưa bảo đảm theo yêu cầu.  

  Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  
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Những tồn tại, hạn chế nêu trên có trách nhiệm của HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND; UBND tỉnh, các 

sở ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Điều 3. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển du lịch tỉnh trong 

thời gian tới, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

 - Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt Luật du lịch năm 2017 

và các văn bản hướng dẫn liên quan; Sớm ban hành Đề án chi tiết phát triển du lịch 

tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để cụ thể hóa Nghị quyết 

03-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch 

tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức sơ kết, tổng kết 

nghị quyết theo từng giai đoạn để đề ra các giải pháp trong thời gian tiếp theo.  

  - Triển khai tích hợp các quy hoạch phát triển du lịch vào Quy hoạch tỉnh 

Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung thành phố 

Điện Biên Phủ…. Chỉ đạo các sở, ngành tỉnh hướng dẫn các huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của sở, ngành giao; 

tham mưu cho tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn theo kiến nghị của các địa phương. 

- Sớm đề xuất ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để thu hút các nguồn 

vốn xã hội hóa, các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch. Tập trung kêu gọi đầu tư 

các khu du lịch, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, hệ thống khách sạn 4 

đến 5 sao, nhà hàng, hệ thống mua sắm… 

- Bố trí nguồn kinh phí thỏa đáng để tăng cường đầu tư công trình, dự án về 

du lịch; nâng cấp hệ thống hạ tầng du lịch như bãi đỗ xe, đảm bảo trật tự đô thị, 

vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch; đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc bảo tồn di sản 

văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực bổ trợ 

cho du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, tiến độ thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của 

UBND tỉnh về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 để có giải pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm 

vụ được giao. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch; đẩy mạnh các hoạt 

động thanh tra, kiểm tra, đốn đốc, xử lý các vi phạm trong hoạt động du lịch, bảo 

đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cho 

nhân dân và khách du lịch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc 

tiến du lịch, giới thiệu những tiềm năng du lịch của địa phương để thu hút đầu tư 

phát triển du lịch. Chỉ đạo các cấp, các ngành huy động các nguồn lực tham gia 

đầu tư hạ tầng du lịch phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch của 

địa phương; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng các mô hình 

phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương. 
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- Chỉ đạo Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh ban hành quy chế hoạt động,  

phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo; Hội đồng xét công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống nghiên cứu, sửa đổi quy 

chế hoạt động nhất là điều chỉnh thời gian tổ chức họp ít nhất 02 lần/năm để xem 

xét, giải quyết kịp thời đề nghị của địa phương trong tỉnh về công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu nội dung phát 

triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các khu rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ theo văn bản số 1183/TCLN-ĐDPH, ngày 31/8/2021 của Tổng cục 

Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định 

của pháp luật. 

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội 

tăng cường công tác giám sát; phối hợp theo dõi việc thực hiện Chương trình phát 

triển du lịch của tỉnh. 

4. Đề nghị HĐND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, giám sát thường 

xuyên việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. 

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ Tám 

thông qua ngày     tháng 7 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH, Chính phủ; 

- Bộ VHTT&DL; 

- TTTU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;  

- ĐB HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Thành viên đoàn giám sát; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; Hiệp hội du lịch tỉnh;  

- Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH&HĐND 

- Báo Điện Biên Phủ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Lò Văn Phương 

 

 


