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Năm 2021, đại dịch Covid – 19 trên thế giới và ở Việt Nam tiếp tục diễn biến 

phức tạp đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, trong đó Du lịch là một trong những 

ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác 

quảng bá, xúc tiến du lịch gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm 

của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của các sở, 

ngành của tỉnh, du lịch huyện Tam Đảo có bước phát triển tương đối toàn diện và 

đã tạo được hình ảnh du lịch Tam Đảo đến du khách trong nước và thế giới. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Công tác quản lý nhà nước về du lịch 

Năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác theo kế 

hoạch đề ra, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về 

Du lịch, đặc biệt tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong hoạt động du lịch.  

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 11/01/2021 về 

việc kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao, Quảng cáo, Du 

lịch và Thông tin – Truyền thông trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 65/KH-UBND 

ngày 24/3/2021 về phát triển du lịch huyện Tam Đảo năm 2021; Kế hoạch số 

85/KH-UBND, ngày 16/4/2021 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn 

hóa, văn nghệ, thể thao du lịch hè Tam Đảo năm 2021; Quyết định số 208/QĐ-

UBND, ngày 31/3/2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện Tam Đảo; 

Quyết định số 1216/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch Covid – 19 đối với hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và 

Internet trên địa bàn huyện; Công văn số 586/UBND-VHTT, ngày 24/3/2021 về việc 

cung cấp tài liệu phục vụ lập Hồ Sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Tam Đảo; 

Công văn số 863/UBND-VHTT, ngày 28/4/2021 về tăng cường công tác quản lý các 

hoạt động cho du khách, trong mùa du lịch năm 2021 trên địa bàn huyện; Công văn số 

892/UBND-VHTT, ngày 02/5/2021 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, dừng các 

hoạt động kịnh doanh dịch vụ văn hóa, lễ hội, thể thao phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện; Công văn số 966/UBND-VHTT, ngày 7/5/2021 về việc hướng dẫn 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Công văn số 
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1532/UBND-VHTT, ngày 20/6/2021 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covd -

19 trong tình hình mới đối với các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện 

Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quna, đơn vị phối hợp với các ngành chức năng 

làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Hồ Sơ đề nghị công 

nhận Khu du lịch quốc gia Tam Đảo.  

2. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch 

Năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid 

19, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền cổ động 

trực quan, treo pano, băng zôn khẩu hiệu; dành nhiều thời lượng, tần suất tuyên 

truyền đăng tải, tin bài trên Cổng thông tin Giao tiếp điện tử của huyện, phát trên 

Đài truyền thanh những thông tin khuyến cáo người dân và cộng đồng để phòng 

ngừa, hạn chế dịch Covid - 19 gây ra; tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động đến 

từng xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thông báo, hướng dẫn các cơ sở hoạt động 

kinh doanh du lịch, dịch vụ; tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở đăng tải thông tin 

phòng chống dịch covid – 19; cài đặt phần mềm quét mã QR code bằng Vietnam 

Health Declaration (VHD); cài đặt và sử dụng phần mềm PC – Covid và Sổ sức 

khỏe điện tử được sử dụng để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông tin bảo đảm nhanh chóng, thông suốt, 

đồng bộ trong sử dụng ứng dụng Zalo kết nối vào trang Zalo “Tổ Covid cộng đồng 

Vĩnh Phúc”. 

Phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Phúc và các kênh truyền hình Trung 

ương, VTC  … làm phóng sự tuyên truyền về lễ hội, di sản văn hóa và du lịch trên 

địa bàn huyện, tuyên truyền, giới thiệu về các khu, điểm du lịch của huyện, các 

bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong huyện. Làm phóng sự giới thiệu 

quảng bá về bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, các địa danh di tích lịch sử 

danh lam thắng cảnh của huyện; các cơ quan Thông tấn của trung ương tại Vĩnh 

Phúc thực hiện viết bài tuyên truyền, quảng bá Khu du lịch Tam Đảo, Tây Thiên 

tổ chức và tham gia các hội chợ xúc tiến quảng bá du lịch trong nước đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện. Duy trì hoạt động 

thường xuyên, liên tục 02 bảng điện tử tuyên truyền tại trung tâm huyện và khu 

danh thắng Tây Thiên. 

3. Kết quả hoạt động dịch vụ, du lịch 

Trong năm 2021, UBND huyện đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành  

Quyết định 1508/QĐ-UBND, ngày 09/6/2021 Phê duyệt Đề án : “Phát triển du 

lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.  Trên cơ sở đó, 

UBND huyện đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị 
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quyết số 03-NQ/HU, ngày 30/11/2021 về “Phát triển Du lịch huyện Tam Đảo đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030”. UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án của tỉnh và Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về “Phát triển 

Du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Từ đó phân kỳ 

thực hiện, giai đoạn triển khai thực hiện các hạng mục công trình và nội dung của 

Đề án. Trong đó tập trung vào việc tuyên tuyền phổ biến Nghi quyết và nội dung Đề 

án đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện. 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn phối 

hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát và hoàn thiện các Đề án: “Bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc”; “Xây dựng con người Tam Đảo văn minh, thân thiện hướng tới 

Chân – Thiện - Mỹ”; “Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tây 

Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc” báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. 

Trong năm 2021, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý du lịch 

trên địa bàn huyện. Dưới tác động của dịch bệnh Covid - 19, bám sát sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện Tam Đảo đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo triển 

khai các nhiệm vụ của ngành phù hợp với tình hình mới, nhờ đó các hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch cơ bản đạt được tiến độ, kế hoạch đề ra.  

Duy trì lực lượng liên ngành kiểm tra các cơ sở lưu trú trong việc chấp hành 

phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định của Bộ Y tế. Trong năm đã chỉ 

đạo các phòng, ban của huyện phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn 

kiểm tra dịch vụ lưu trú trên địa bàn cụ thể: Kiểm tra 06 cơ sở dịch vụ lưu trú nhà 

nghỉ tại xã Đạo Trù. Qua kiểm tra đoàn nhắc nhở các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục, giấy tờ liên quan đến kinh doanh dịch vụ lưu trú và chấp hành tốt công tác 

phòng, chống Covid – 19 tại cơ sở. 

Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch:  

- Hiện nay trên địa bàn huyện có 225 khách sạn, nhà nghỉ, Homestay (trong 

đó có 01 Resort; 03 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao; 09 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 

sao; 07 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao) với tổng số 3.500 phòng, các cơ sở lưu trú 

đều đảm bảo tiêu chuẩn đón khách du lịch.  

- Trong năm 2021, do dịch tình hình dịch bệnh covid – 19 bùng phát trở lại 

lượng du khách đến Tam Đảo nên các hoạt đông kinh doanh du lịch phải tạm dừng 

hoạt động dẫn đến lượng khách giảm mạnh, toàn huyện đón khoảng 344.049 lượt 

khách đến tham quan, hành hương, vãn cảnh, nghỉ dưỡng (Trong đó: Khu danh 

thắng Tây Thiên đón: 243.600 lượt khách, Khu du lịch Tam Đảo đón:100.449 lượt 

khách), bằng 68% so với cùng kỳ. Nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch, ngày 
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02/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm. 

Trong năm 2021, được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, UBND huện 

đã chỉ đạo các đơn vị, các ngành, địa phương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm về phát triển du lịch. UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch về triển khai 

các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển du lịch năm 2021. Tập trung triển 

khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Huyện ủy về các lĩnh vực du lịch, dịch 

vụ; chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện, đồng thời tập trung đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp nhằm 

kích cầu phát triển du lịch. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đạt được kết 

quả quan trọng, tôn vinh các giá trị văn hóa, góp phần hình thành sản phẩm văn 

hóa - du lịch hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch của huyện. Công tác quy hoạch 

và thu hút đầu tư được quan tâm. Kết cấu hạ tầng phát triển du lịch nói riêng từng 

bước được đầu tư mới, nâng cấp. Công tác quảng bá hình ảnh du lịch Tam Đảo 

được thực hiện thường xuyên.  

2. Tồn tại, hạn chế. 

Công tác quản lý nhà nước về du lịch chưa đồng bộ, hiện nay việc cấp phép 

lưu trú do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp phép 

về đăng ký kinh doanh; Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp phép về kết cấu hạ tầng xây 

dựng. Do vậy, khó khăn trong công tác tham mưu, phối hợp giữa các ngành trong 

quá trình quản lý nhà nước về du lịch.  

Các sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế 

mạnh của huyện; chất lượng du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao 

của du khách; hoạt động xúc tiến, liên doanh, liên kết, giới thiệu và thu hút đầu tư 

phát triển du lịch chưa hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho 

lĩnh vực du lịch còn hạn chế.  

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn hoạt động mang nặng tính cá thể, chưa chú 

trọng nâng cao chất lượng toàn diện. Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ còn ít, chất 

lượng phòng nghỉ chưa đáp ứng được yêu cầu của du khách. 

3. Nguyên nhân. 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

Huyện Tam Đảo đang trong quá trình hình thành các khu, điểm du lịch tập 

trung theo quy hoạch mới, do vậy việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã gây ảnh 

hưởng nhiều đến mỹ quan và chất lượng dịch vụ của các khu du lịch. 
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Sự cạnh tranh thị trường của các trung tâm du lịch lớn của vùng lân cận và 

cả nước ngày càng gay gắt. Nhu cầu, thị hiếu của khách ngày càng đòi hỏi cao về 

chất lượng dịch vụ. 

Do tình hình dịch bệnh Covd-19 trên thế giới, trong nước diễn ra hết sức phức 

tạp, cả nước áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị 15, Chỉ thị 16, hạn chế đi lại, đóng cửa các cơ sở, khu, điểm du lịch vì vậy ngành 

du lịch – dịch vụ bị tổn thất nặng nề, lượng khách du đến với Tam Đảo giảm mạnh. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Cấp uỷ, chính quyền, một số địa phương còn nhận thức chưa đầy đủ về du 

lịch; chưa thấy được việc phát triển du lịch là một nhiệm vụ quan trọng tạo sự phát 

triển nhanh và bền vững, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu ngân sách; 

còn tư tưởng trông chờ, ỷ nại. 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước về du lịch chưa 

chặt chẽ. 

Hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư phát triển lĩnh vực du 

lịch chưa hiệu quả. Chưa xây dựng được cơ chế ưu đãi, khuyến khích, thu hút, huy 

động được nhiều nguồn lực từ các thành phần kinh tế. 

Lực lượng làm công tác du lịch vừa thiếu, phần lớn chưa qua đào tạo về 

chuyên môn nghiệp vụ; đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về du lịch chưa 

chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân, hộ 

kinh doanh du lịch, dịch vụ mang tính tự phát; việc thực hiện các quy định trong 

hoạt động du lịch chưa nghiêm. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo môi trường du 

lịch phát triển bền vững góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân 

thiện và an toàn. 

2. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/HU, ngày 23/7/2018 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Tam 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án của Đề án “Phát triển 

du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết 03-

NQ/HU, ngày 30/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển Du 

lịch Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

4. Xây dựng kế hoạch triển khai các Đề án: “Bảo tồn và phát huy bản sắc 

văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 

Phúc”; “Xây dựng con người Tam Đảo văn minh, thân thiện hướng tới Chân – 
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Thiện - Mỹ”; “Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tây 

Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc” 

5. Chỉ đạo các cơ sở, các ngành chức năng của huyện phối hợp với các sở 

ngành của tỉnh, các đơn vị thi công các công trình hạ tầng cho phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện. 

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; đổi mới, nâng cao chất lượng công 

tác quản lý nhà nước về du lịch; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính 

quyền đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn hóa, văn minh tại các khu, 

điểm, du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ý thức cộng đồng địa 

phương về phát triển du lịch. 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, phối hợp với 

các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình của Trung ương và địa 

phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng lợi thế để 

thu hút các công trình dự án cho phát triển du lịch của huyện, đồng thời quảng bá 

hình ảnh du lịch của Tam Đảo đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. 

8. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước, hướng 

dẫn viên, thuyết minh viên và nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn trên 

địa bàn huyện. 

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các 

vi phạm trong hoạt động du lịch. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phát triển du lịch năm 2021, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ phát triển du lịch tỉnh; 

- Sở VHTTDL; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các phòng, ban của huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

         Vũ Thị Bích Ngọc 
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