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Lời giới thiệu 
 

       Nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Bắc, Sơn La là vùng đất sinh sống lâu đời 

của 12 dân tộc anh em, với những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, 

tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, với 4 loại địa hình thuận lợi cho phát 

triển du lịch là: Núi, đồi, đồng bằng và sông hồ... 

        Để khai thác tốt các thế mạnh, tiềm năng du lịch của địa phương, những năm 

qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có nhiều chủ trương, chính sách phù 

hợp để phát triển du lịch, với mục tiêu tạo bước đột phá về phát triển các ngành dịch 

vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ưu tiên phát triển các 

ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao. Nhờ đó, những năm gần đây, du lịch Sơn 

La đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, công tác quản lý Nhà nước về 

các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn đã được quan tâm. Lượng khách du 

lịch quốc tế và nội địa không ngừng tăng lên qua từng năm; thị trường du lịch ngày 

càng được mở rộng, sản phẩm du lịch đang dần được đa dạng hóa và nâng cao chất 

lượng. Hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; công tác 

tuyên truyền quảng bá về du lịch, giới thiệu về quê hương, đất nước và con người 

Sơn La được chú trọng. Bước đầu, Sơn La xây dựng được các sản phẩm du lịch trên 

cơ sở tiềm năng thế mạnh của tỉnh như: Du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, du 

lịch văn hóa gắn với lễ hội, du lịch sinh thái…điểm đến, sản phẩm du lịch đã và 

đang được hình thành, để lại dấu ấn cho du khách.  

        Với quyết tâm đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch, thời 

gian tới, Sơn La sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực để khai thác tốt tiềm năng, lợi 

thế về du lịch của địa phương. Cùng với việc khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp 

đầu tư, phát triển khu, điểm du lịch của tỉnh, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, 

Sơn La cũng sẽ có cơ chế hỗ trợ đối với việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc 

trưng. Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành hoạt động 

theo chuỗi sản phẩm ở trong và ngoài tỉnh, xây dựng các tour du lịch có sức thu hút, 

hấp dẫn khách du lịch đến Sơn La; khuyến khích các cơ sở, đơn vị kinh doanh du 

lịch tăng cường đào tạo và thu hút nguồn nhân lực du lịch chất lượng... Qua đó, từng 

bước đưa du lịch Sơn La phát triển hiệu quả, bền vững, tương xứng với tiềm năng, 

lợi thế và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

        Với mục đích đem đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quát về những tiềm năng 

và thế mạnh du lịch của vùng đất Sơn La, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Thông tin 

Khoa học chuyên đề: Du lịch Sơn La - Phát triển và hội nhập. 

        Trân trọng giới thiệu!                                            

                                                                                                   

                                                                                                     BAN BIÊN SOẠN 
         
 



 

  
    

Du lịch Sơn La - Phát triển và hội nhập 
  

` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2020 
 

1 

DU LỊCH SƠN LA PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP 
 

 Nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Bắc, Sơn La có 12 dân tộc anh em luôn 

đoàn kết, gắn bó thủy chung, bản sắc văn hóa các dân tộc được trao truyền, 

bồi đắp qua các thế hệ; tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, với 4 loại 

địa hình thuận lợi cho phát triển du lịch là: Núi, đồi, đồng bằng và sông hồ... 

Khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế đó, những năm qua, tỉnh ta 

đã có bước phát triển mạnh mẽ trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong 

vùng. Đặc biệt, sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030, cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh du lịch được quan tâm đầu tư; công 

tác quản lý Nhà nước về du lịch từng bước được hoàn thiện và nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân. 

 Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã đầu tư gần 143 tỷ đồng xây dựng các công 

trình hạ tầng như: Các tuyến đường giao thông trục chính, đường giao thông nội bộ, 

điện, công viên, quảng trường... sửa chữa, cải tạo đường giao thông kết nối với các 

khu, điểm du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các chính sách thu hút đầu tư 

phát triển du lịch. Từ năm 2014 - 2019, tỉnh đã thu hút 132 dự án đầu tư vào lĩnh 

vực du lịch dịch vụ, với tổng vốn đăng ký hơn 6.373 tỷ đồng. Nhiều dự án đã hoàn 

thành đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, đóng góp nguồn thu cho ngân sách và 

tạo thêm việc làm cho người lao động.  

 Thực hiện Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Mộc 

Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh ta đã và đang triển khai xây dựng 

14 quy hoạch, trong đó 2/14 quy hoạch đã được phê duyệt; 1/14 quy hoạch được 

phê duyệt chủ trương; 11/14 quy hoạch đang xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

 Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La, vùng lòng hồ Thủy 

điện Sơn La được xác định là một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh. Công 

tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội vùng lòng hồ và 

các quy hoạch ngành, sản phẩm liên quan trực tiếp đến khai thác tiềm năng vùng 

lòng hồ đã được quan tâm. Đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể tập trung vào việc 

khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch tại các địa phương. 

 Về xây dựng phát triển sản phẩm du lịch, thời gian qua, tỉnh đã tập trung phát 

triển, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên và môi 

trường, chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc thù, đảm bảo việc 

xây dựng các sản phẩm du lịch có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, ưu tiên phát 

triển các sản phẩm du lịch, như du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng 
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đồng... Việc hoàn thiện và xây dựng các điểm, khu du lịch tiếp tục được đẩy mạnh, 

như: Tập trung phát triển Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu, Khu Du lịch lòng hồ 

Thủy điện Sơn La, Khu Du lịch thành phố Sơn La, Khu Du lịch Bắc Yên, du lịch 

rừng thông bản Áng; Khu Du lịch Ngọc Chiến - Mường La. Xây dựng và phát triển 

các điểm du lịch, như: Thác Dải Yếm, Happyland, Pha Luông (Mộc Châu); Rừng 

Vàng, Thung lũng Hoa Ban (Thành phố); Đảo Trái tim; Vịnh Uy Phong (Quỳnh 

Nhai); điểm du lịch Tà Xùa, Sống lưng khủng long, đồi Pu Nhi (Bắc Yên). Xây 

dựng và hoàn thiện các điểm du lịch tâm linh thu hút khách du lịch trong và ngoài 

nước, như: Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Quảng trường Tây Bắc; Chùa 

Hưng Quốc; Đền Vua Lê Thái Tông (Thành phố); Đền Linh Sơn Thủy Từ và 

Đền Nàng Han (Quỳnh Nhai); Đền Hang Miếng (Vân Hồ)... 

 Mạng lưới khách sạn, nhà hàng có bước phát triển cả về số và chất 

lượng, đủ điều kiện phục vụ các sự kiện lớn và đón khách du lịch trong và 

ngoài nước đến với Sơn La, như: Khách sạn Mường Thanh, Khách sạn 

Mạnh Tuân, Khách sạn Sao Xanh, Khách sạn Sơn La, Khách sạn Sen Vàng, 

Khách sạn Hoa Ban Trắng, Khách sạn Sao Mai, Resort Thảo Nguyên... Hệ 

thống nhà hàng phát triển khá mạnh, không gian rộng, quy mô lớn, có thể 

đáp ứng từ 1.000 đến 4.000 chỗ ngồi, đó là: Nhà hàng Suối hẹn Vườn Đào, 

Trung tâm Du lịch sinh thái Mộc Châu; Trung tâm Dịch vụ thị trấn Mộc 

Châu, Thị trấn Nông trường Mộc Châu... Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 

320 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 46 khách sạn, còn lại là nhà nghỉ du 

lịch và homestay. 

 Việc phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc đã tạo ra các hoạt 

động phong phú hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, tìm hiểu phong tục 

tập quán tốt đẹp, bản sắc văn hóa các dân tộc, tiêu biểu: Lễ hội Hết Chá, Lễ 

hội Cầu mưa, Lễ hội Hoa Ban, Hội Hạn Khuống, Lễ hội Mừng cơm mới, Lễ 

hội Gội đầu (dân tộc Thái), Lễ Cúng dòng họ (dân tộc Mông), Lễ Lập tịnh 

(dân tộc Dao), Lễ hội Mợi (dân tộc Mường), Lễ hội Pang A Nụn Ban (dân 

tộc La Ha), Lễ hội Cầu mùa (dân tộc Khơ Mú). Nghiên cứu, giới thiệu, bảo 

tồn, phát huy các hoạt động văn hóa cộng đồng như: Múa xòe, nhảy sạp 

(dân tộc Thái); múa chuông (dân tộc Dao); nhảy tha kềnh (dân tộc Mông); 

lăm vông (dân tộc Lào)... Đồng thời, tổ chức sự kiện du lịch gắn với bảo 

tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và giới thiệu quảng bá nông sản an 

toàn, thu hút khách du lịch (Ngày hội Xoài Yên Châu; Ngày hội Nhãn Sông 

Mã; Ngày hội Văn hóa du lịch, Ngày hội Hái quả, Hội Chè cao nguyên Mộc 

Châu; Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai; Ngày hội 

Văn hóa, thể thao và du lịch huyện Bắc Yên, Ngày hội Văn hóa, thể thao và 

nông sản huyện Phù Yên, Ngày hội hoa đào huyện Vân Hồ)... Hình thành 

một số sản phẩm du lịch trải nghiệm trang trại, như: Hợp tác xã Rau an toàn 
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tự nhiên, Hợp tác xã Nấm - Thảo Nguyên, Hợp tác xã dược liệu - Mộc Châu 

Xanh, Khu Du lịch sinh thái Hồng Công, Hợp tác xã Chanh leo (Mộc 

Châu)... 

 Trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế, kiến trúc nhà ở, cảnh quan, 

văn hóa bản địa, đã từng bước phát triển du lịch cộng đồng, tạo ra các dịch 

vụ trải nghiệm, giao lưu văn hóa cộng đồng, thưởng thức ẩm thực, nghỉ 

cộng đồng có sức hút đối với du khách, đó là các điểm du lịch cộng đồng: 

Bản Bó (Thành phố), bản Áng (Mộc Châu), bản Lướt, bản Nà Tâu (Mường 

La), bản Bon (Quỳnh Nhai), bản Hua Tạt (Vân Hồ)... Một số homestay có 

chất lượng, thu hút khách du lịch như: Homestay A Chu (Vân Hồ); 

Homestay Tiến Quân, Sơn Khè (Thành phố); Homestay Nhà Tôi (Mộc 

Châu); Homestay Minh Hậu, Trung Kiên (Mường La)... 

 Cùng với đó, việc nâng cao năng lực quản lý, liên kết phát triển du 

lịch, hình thành tour du lịch trọng điểm có nét độc đáo riêng luôn được 

quan tâm, bước đầu kết nối tour, tuyến nội tỉnh, liên kết 3 trung tâm: Khu 

Du lịch quốc gia Mộc Châu - thành phố Sơn La - Biển hồ Thủy điện Sơn 

La. Liên kết tour, tuyến du lịch với các tỉnh Tây Bắc mở rộng; đặc biệt là 

kết nối tour, tuyến du lịch với thủ đô Hà Nội và liên kết phát triển du lịch 

theo chương trình 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; kết nối, liên kết phát triển du 

lịch với các tỉnh Bắc Lào. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển 

nguồn nhân lực, tính đến hết năm 2019, tổng số lao động trong lĩnh vực du 

lịch trên địa bàn tỉnh có 4.217 lao động trực tiếp và 9.077 lao động gián 

tiếp, nguồn nhân lực đã qua đào tạo đạt khoảng 45%. Cũng trong năm 2019, 

Sơn La đón 2,5 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch xã hội đạt 

1.900 tỷ đồng. 

 Để phát triển du lịch Sơn La trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn 

đấu đến năm 2025 đạt tổng lượng khách du lịch là 5,2 triệu lượt người, 

doanh thu khoảng 5.800 tỷ đồng, tỉnh ta tiếp tục cơ cấu lại ngành du lịch, 

bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. Xây dựng các 

cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch; trong đó chú trọng các 

điểm du lịch trọng điểm, mang tính kết nối (Khu Du lịch quốc gia Mộc 

Châu, du lịch lòng hồ thủy điện, các điểm du lịch tâm linh, danh lam thắng 

cảnh, du lịch văn hóa, dân tộc...). Tăng cường huy động các nguồn lực 

trong xã hội đầu tư cho phát triển du lịch; ưu tiên công tác xây dựng quy 

hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá; phát triển hệ thống cơ sở 

vật chất kỹ thuật ngành du lịch. Chú trọng đầu tư hoàn thiện các thiết chế 

văn hóa; phục dựng các lễ hội văn hóa dân tộc. Phát triển các hoạt động du 

lịch, dịch vụ phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, như du lịch nghỉ dưỡng, 

du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch mạo 



 

  
    

Du lịch Sơn La - Phát triển và hội nhập 
  

` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2020 
 

4 

hiểm. Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển 

du lịch; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại 

hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành du lịch. 

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, đặc biệt ở những địa 

phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; xây dựng cộng đồng du lịch 

văn minh, thân thiện; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp 

trong phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc 

tiến, liên kết phát triển du lịch; xây dựng thương hiệu các sản phẩm du lịch 

đặc thù, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng bộ tiêu chí 

công nhận các dịch vụ du lịch đạt chuẩn, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân ký 

cam kết xây dựng dịch vụ đạt chuẩn; thực hiện chương trình hợp tác phát 

triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. 

         Khánh Vân 

              (baosonla.org.vn - Ngày 9/7/2020) 
 

   
 

DU LỊCH SƠN LA TRONG VÒNG CUNG TÂY BẮC 
 

 Tây Bắc là nơi sinh sống 

của hơn 30 dân tộc anh em, với 

không gian văn hóa rộng lớn và 

phong phú, tiềm năng phát triển 

du lịch đa dạng, với nhiều loại 

hình và sản phẩm du lịch. Phát 

huy lợi thế đó, chương trình hợp 

tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây 

Bắc mở rộng, gồm: Phú Thọ, 

Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai 

Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa 

Bình đã xây dựng được khung kế 

hoạch hành động hằng năm, 

tăng cường hợp tác trên nhiều 

phương diện: Cơ chế chính sách, 

quảng bá, phát triển sản phẩm, 

đào tạo nguồn nhân lực... Qua 

đó, từng bước khẳng định uy tín, 

thương hiệu du lịch của cả vùng 

và từng địa phương với nhiều 

sản phẩm đặc trưng, đa dạng, 

hấp dẫn du khách trong nước và 

quốc tế. 

 Tiềm năng du lịch của 8 tỉnh 

phong phú, đa dạng: Phú Thọ - 

kinh đô Văn Lang thời các Vua 

Hùng dựng nước, được xem là 

vùng đất “vàng” phát triển du lịch 

tín ngưỡng tâm linh hướng về cội 

nguồn, với điểm nhấn là Khu Di 

tích lịch sử Đền Hùng. Yên Bái 

nổi tiếng với Nhà máy Thủy điện 

Thác Bà cùng danh thắng quốc gia 

ruộng bậc thang Mù Cang Chải, 

những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, 

như những “nấc thang vàng” đi 

vào sử sách, thơ ca... Lào Cai với 

Sa Pa chứa nhiều điều kỳ diệu của 

thiên nhiên có sức hút mãnh liệt; 

hình ảnh đặc trưng là nhà thờ cổ ở 

ngay thị trấn; lên núi Hàm Rồng 

như lạc vào vườn tiên; thung lũng 
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Mường Hoa, Tả Phìn ẩn hiện trong 

sương khói và đỉnh Phan Xi Păng 

được coi là nóc nhà Đông Dương. 

Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc với 

cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng 

được UNESCO công nhận là Công 

viên địa chất toàn cầu và có nhiều 

di tích, danh lam thắng cảnh quốc 

gia, như: Di tích kiến trúc nhà 

Vương, cột cờ Lũng Cú, phố cổ 

Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, núi 

đôi Quản Bạ, cánh đồng hoa tam 

giác mạch. Lai Châu nổi tiếng với 

di tích thắng cảnh quốc gia động 

Tiên Sơn; di chỉ khảo cổ hang 

Nậm Tun và điệu xòe Phong Thổ 

ngây ngất trong những đêm hội 

miền Tây Bắc. Điện Biên là địa 

danh nổi tiếng toàn cầu với chiến 

công oanh liệt của quân và dân ta 

làm nên chiến thắng Điện Biên 

Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn 

động địa cầu”, trở thành địa chỉ 

hấp dẫn du khách trong nước và 

quốc tế. Hòa Bình được coi là cái 

nôi của người Mường cổ, với nét 

văn hóa đặc sắc cồng chiêng; 

ngoài ra còn có động Ðá Bạc, suối 

nước khoáng nóng Kim Bôi, Khu 

Du lịch cộng đồng bản Lác (Mai 

Châu)... 

 Trong vòng cung du lịch 8 

tỉnh Tây Bắc mở rộng, Sơn La 

hiển hiện với vùng núi non hùng 

vĩ, bên dòng sông Đà, sông Mã thơ 

mộng, khí hậu quanh năm trong 

lành mát mẻ. Mỗi độ xuân về hoa 

ban, hoa đào khoe sắc trên các 

sườn non tạo nên phong cảnh sơn 

thủy hữu tình, một bức tranh thiên 

nhiên sắc màu quyến rũ, hấp dẫn 

mời gọi du khách 4 phương về với 

miền ban trắng thơ mộng. Sơn La 

có 12 dân tộc anh em luôn đoàn 

kết gắn bó thủy chung, đã và đang 

bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc, được trao truyền, bồi 

đắp qua các thế hệ. Miền đất có 

nhiều lễ hội truyền thống: Lễ hội 

Hoa ban, Lễ hội Cơm mới, Lễ hội 

Hết Chá...; các lễ hội gắn với sản 

phẩm nông nghiệp như Lễ hội trà 

Mộc Châu, Ngày hội xoài Yên 

Châu, Ngày hội nhãn Sông Mã, 

Ngày hội cam Phù Yên... Từ thành 

phố đến vùng cao, biên giới có 

hơn 3.000 đội văn nghệ quần 

chúng đang bảo tồn, phát huy bản 

sắc các dân tộc tại cơ sở. Ẩm thực 

dân tộc phong phú, hấp dẫn... 

 Qua địa phận của tỉnh Hòa 

Bình, du khách đến với Khu Du 

lịch quốc gia Mộc Châu, được xây 

dựng trên địa bàn 2 huyện Mộc 

Châu và Vân Hồ với các điểm đến 

vô cùng hấp dẫn, như: Rừng thông 

bản Áng được ví như một Đà Lạt 

thu nhỏ của Tây Bắc, đẹp như một 

bức họa với những nếp nhà sàn 

thấp thoáng dưới rừng thông; Thác 

Dải Yếm 3 tầng tuôn chảy suốt 

ngày đêm, như dải lụa trắng mềm 

mại, xung quanh là những thảm 

thực vật đan xen, hòa quyện, tạo 

nên một bức tranh thiên nhiên kỳ 

ảo và hấp dẫn... Cùng với đó là 

các tour tham quan đồi chè, trang 

trại bò sữa, vườn hoa cải, hoa lan, 
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dâu tây... cùng các khu du lịch 

cộng đồng, du lịch trải nghiệm độc 

đáo. Di chuyển về Thành phố Sơn 

La, du khách không thể không đến 

với Di tích quốc gia đặc biệt Nhà 

tù Sơn La; Đền vua Lê Thái Tông; 

Quảng trường Tây Bắc... Ngược 

vào với Mường La, thăm Công 

trình Thủy điện Sơn La lớn nhất 

Đông Nam Á; thăm xã Ngọc Chiến 

với phong cảnh đẹp như bức tranh, 

khí hậu trong lành mát mẻ, đắm 

mình trong mó nước nóng tự nhiên 

tuyệt vời. Dòng sông Đà hiểm trở 

ngày nào nay trở thành vùng hồ 

rộng lớn của Thủy điện Hòa Bình, 

Thủy điện Sơn La, tạo thành một 

quần thể sinh thái có giá trị lớn về 

du lịch và nuôi trồng thủy sản; du 

thuyền trên hồ, du khách sẽ được 

đắm mình với thiên nhiên mênh 

mông sông nước, trùng điệp núi 

rừng. Vào với Quỳnh Nhai, du 

khách đến thăm Linh sơn Thủy từ 

- Đền thờ Nàng Han, cầu Pá Uôn 

có trụ cột cao nhất Việt Nam. Trên 

vùng hồ Thủy điện Sơn La, từ cây 

cầu Pá Uôn ngược lên là Đảo Trái 

tim có diện tích 1,3ha, đây là điểm 

dừng chân lý tưởng trong hành 

trình du thuyền trên lòng hồ Thủy 

điện Sơn La để du khách thưởng 

thức ẩm thực dân tộc, tham quan, 

trải nghiệm, vui chơi giải trí... Sơn 

La còn được thiên nhiên ban tặng 

hệ thống hang động hấp dẫn, suối 

khoáng nóng ở nhiều địa phương 

trong tỉnh đã và đang là điểm nhấn 

thu hút du khách thập phương về 

với Sơn La. 

 Điểm nhấn của chương trình 

hợp tác phát triển du lịch, những 

năm qua, Sơn La đã chủ động triển 

khai nhiều hoạt động xúc tiến du 

lịch, xuất bản các ấn phẩm quảng 

bá về du lịch (bản đồ, tờ rơi, tập 

gấp, sách ảnh cẩm nang, biển 

quảng cáo tấm lớn...); mời các 

doanh nghiệp trong, ngoài nước 

đến khảo sát du lịch địa phương. 

Tham dự các tuần lễ văn hóa du 

lịch, hội chợ thương mại quốc tế, 

các giải thể thao và lễ hội truyền 

thống; tham gia ký kết hợp tác 

phát triển du lịch với các tỉnh và 

doanh nghiệp trong và ngoài nước; 

tham gia xây dựng, hình thành 

tuyến du lịch đường thủy liên hồ 

trên sông Đà qua các tỉnh Hòa 

Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai 

Châu. Lĩnh vực hợp tác phát triển 

nguồn nhân lực du lịch, Sơn La đã 

chủ động xây dựng kế hoạch và bố 

trí lực lượng trực tiếp làm việc 

trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ 

tham dự khóa tập huấn nghiệp vụ 

và nâng cao kỹ năng nghề. Cùng 

với quy hoạch, phát triển các điểm 

du lịch, loại hình dịch vụ, Sơn La 

hiện có 310 khách sạn, nhà nghỉ. 

Năm qua, đón gần 2 triệu lượt 

khách du lịch, trong đó, khách 

quốc tế trên 110 nghìn lượt người, 

doanh thu du lịch xã hội ước đạt 

1.900 tỷ đồng, góp phần cùng 8 

tỉnh nâng số khách du lịch đến khu 

vực lên trên 20 triệu lượt, trong đó 

gần 2 triệu khách quốc tế; tổng thu 
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từ khách du lịch đạt gần 23.000 tỷ 

đồng. 

 Bằng hoạt động liên kết hợp 

tác du lịch, 8 tỉnh khu vực Tây 

Bắc mở rộng đã không ngừng phát 

huy giá trị của di sản văn hóa để 

trở thành tài sản phục vụ du lịch. 

Không ngừng xây dựng và áp dụng 

các tuyến du lịch vùng, liên vùng 

và các tuyến du lịch mang đậm 

tính chất vùng miền, từ đó tạo 

thương hiệu cho Tây Bắc và Việt 

Nam như du lịch thờ mẫu, tuyến 

du lịch tâm linh, du lịch cộng 

đồng, du lịch ruộng bậc thang, du 

lịch lễ hội dân gian truyền thống, 

du lịch chợ phiên, du lịch tham 

quan nghề thủ công truyền thống... 

Qua liên kết phát triển du lịch, 

Tây Bắc cũng dần khẳng định vị 

trí trong ngành du lịch của Việt 

Nam, hứa hẹn về một khu vực giàu 

tiềm năng phát triển du lịch. Theo 

chiến lược phát triển du lịch Việt 

Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 

năm 2030, việc liên kết phát triển 

sản phẩm du lịch của vùng hướng 

tới mục tiêu chung là hình thành 7 

khu du lịch quốc gia, gồm: Khu 

Du lịch sinh thái công viên địa 

chất Đồng Văn; Khu Du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng núi Sa Pa; Khu 

Du lịch Văn hóa lễ hội Đền Hùng; 

Khu Du lịch sinh thái hồ Thác Bà; 

Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 

núi Mộc Châu; Khu Du lịch sinh 

thái văn hóa lịch sử Điện Biên 

Phủ; Khu Du lịch sinh thái hồ Hòa 

Bình; kết nối tiềm năng, thế mạnh, 

sản phẩm của các khu du lịch quốc 

gia trong vùng sẽ hình thành có 

tính liên ngành, liên vùng, tạo 

bước đột phá để tăng cường thu 

hút khách du lịch trong và ngoài 

nước đến với vùng Tây Bắc. 

 Đôi nét phác thảo về vòng 

cung Tây Bắc cho thấy vùng Tây 

Bắc mở rộng của Tổ quốc là nơi 

hội tụ đầy đủ những điều kiện cần 

và đủ để trở thành tuyến, điểm du 

lịch quan trọng trong chiến lược 

phát triển du lịch của cả nước. 

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về 

cảnh quan thiên nhiên và tài 

nguyên nhân văn, cùng với kết quả 

hợp tác đã đạt được, trong tương 

lai, các tỉnh Tây Bắc mở rộng tiếp 

tục liên kết để xây dựng thương 

hiệu du lịch của vùng, sớm đưa 8 

tỉnh có cùng hướng đi, tạo ra nấc 

thang mới cho sự phát triển của 

ngành du lịch mỗi tỉnh nói riêng 

và cả vùng Tây Bắc mở rộng nói 

chung. 
 

Khánh Vân 

(baosonla.org.vn   

Ngày 14/01/2020) 
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SƠN LA ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT, PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 
 

 Ngày 9/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La, UBND 

tỉnh Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Du lịch Việt Nam 

(9/7/1960 - 9/7/2020) để nhìn lại chặng đường phát triển du lịch của 

Việt Nam và đánh giá những thành tựu đạt được của du lịch tỉnh Sơn 

La trong những năm qua. 

 Hiện nay, tỉnh Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030. Trên địa bàn đã và đang hình thành các vùng tiềm 

năng, các khu, điểm du lịch tiêu biểu thu hút khách. Tính đến tháng 12 năm 

2019, du lịch của tỉnh Sơn La đạt được những con số đáng ghi nhận như: 

Tổng lượt khách du lịch đạt 2,5 triệu; doanh thu du lịch đạt gần 2.000 tỷ 

đồng, huy động được 7.500 tỷ đồng đầu tư cho du lịch, đào tạo 1.000 nhân 

lực làm du lịch, tạo công ăn việc làm cho 7.000 lao động. 

 Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh nhấn mạnh: Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch 

Việt Nam từ chỗ chưa có địa chỉ trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới, 

đến nay đã được Đảng, Nhà nước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, 

đứng thứ 5 trong các nước ASEAN. Việt Nam là địa danh nổi tiếng, điểm 

đến an toàn, thân thiện và mến khách. 

 Trong bối cảnh chung về phát triển du lịch của Việt Nam, những năm 

qua hoạt động du lịch của tỉnh Sơn La đã đạt được những thành tựu khả 

quan. Công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động kinh doanh du lịch trên 

địa bàn đã được quan tâm. Lượng khách du lịch quốc tế và nội địa không 

ngừng tăng lên qua từng năm; thị trường du lịch ngày càng được mở rộng, 

sản phẩm du lịch đang dần được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng. Hệ 

thống kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; công tác 

tuyên truyền quảng bá về du lịch, giới thiệu về quê hương, đất nước và con 

người Sơn La được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch 

cũng từng bước được hoàn thiện; thu nhập từ dịch vụ du lịch ngày một nâng 

cao. Bước đầu, Sơn La xây dựng được các sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm 

năng thế mạnh của tỉnh như: Du lịch cộng đồng, du lịch vùng lòng hồ Thủy 

điện Sơn La, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa gắn với lễ hội, du lịch 

sinh thái… 

 Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Sơn La cho biết: Dịch Covid-19 đã có tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh 

vực kinh tế - xã hội, nhất là du lịch, lượng khách và doanh thu bị sụt giảm 

nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng phải ngưng 
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hoạt động. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế thành công 

tại Việt Nam, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đã trở lại bình 

thường, du lịch đã có bước phục hồi. Hầu hết các địa phương có khu, điểm 

du lịch đều tổ chức kích cầu, miễn, giảm phí tham quan tại các điểm di tích, 

du lịch, mở rộng giao lưu, liên kết vùng miền để thúc đẩy hoạt động du 

lịch. Hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” 

ngành Du lịch Sơn La đã và đang tích cực tham gia các chương trình liên 

kết, hợp tác kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng du lịch nội địa phục hồi sau 

dịch Covid-19. Ngành xây dựng đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 

2023, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến, mở rộng thị trường, liên kết tour du lịch 

liên tỉnh, liên vùng trong nước và quốc tế; triển khai thực hiện các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra cho các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch. 

 Tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, nguyên lãnh đạo ngành Du lịch tỉnh, lãnh đạo 

UBND huyện Mộc Châu và đại diện hệ thống khách sạn, nhà hàng, các bản 

du lịch cộng đồng, hệ thống khu, điểm du lịch tỉnh Sơn La đã chia sẻ những 

kết quả đạt được, kinh nghiệm, cách làm, giải pháp để phát triển du lịch, 

góp phần vào việc thúc đẩy du lịch Sơn La nói chung và 8 tỉnh Tây Bắc mở 

rộng nói riêng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. 

 Nhân dịp này UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 36 cá nhân có nhiều 

đóng góp xây dựng và phát triển ngành Du lịch tỉnh Sơn La những năm qua. 

 Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp 

hội Du lịch Sơn La đã phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch 

Việt Nam” với chủ đề: Người Sơn La tự hào về du lịch Sơn La đến với cán 

bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với mong muốn mỗi người 

dân Sơn La luôn quan tâm và trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại địa 

phương, qua đó tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu du lịch Sơn La đến với 

bạn bè, người thân trong nước và quốc tế, góp phần vào việc thúc đẩy du 

lịch phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Đại diện các doanh 

nghiệp tiêu biểu của tỉnh ký cam kết hưởng ứng chương trình kích cầu du 

lịch Sơn La. 
 

                                                                 Quang Quyết 

(dantocmiennui.vn - Ngày 9/7/2020) 
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SƠN LA CHÚ TRỌNG KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ 

TIỀM NĂNG DU LỊCH 
 

 Với những cách làm sáng 

tạo, tỉnh miền núi Sơn La đã thu 

được những thành công bước 

đầu trong khai thác, phát huy 

các tiềm năng du lịch nhằm thúc 

đẩy sự phát triển về kinh tế - xã 

hội của địa phương cũng như 

tăng thu nhập, nâng cao đời 

sống người dân. 

 …Sơn La nằm ở vị trí trung 

tâm vùng Tây Bắc, là vùng đất 

sinh sống lâu đời của 12 dân tộc 

anh em, với những giá trị văn hóa 

đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, 

tài nguyên thiên nhiên đa dạng, 

phong phú. Tỉnh Sơn La có 4 loại 

địa hình thuận lợi cho phát triển 

du lịch là: Núi, đồi, đồng bằng và 

sông hồ. Các loại địa hình đặc 

trưng này đã tạo cho Sơn La 

những tiềm năng du lịch vô cùng 

phong phú, hấp dẫn. 

 Để khai thác tốt các thế 

mạnh, tiềm năng du lịch của địa 

phương, những năm qua Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh Sơn La đã có nhiều 

chủ trương, chính sách phù hợp để 

phát triển du lịch, với mục tiêu tạo 

bước đột phá về phát triển các 

ngành dịch vụ, đưa du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn của 

tỉnh, ưu tiên phát triển các ngành 

dịch vụ đem lại giá trị gia tăng 

cao. Nhờ đó, những năm gần đây, 

du lịch Sơn La đã có nhiều chuyển 

biến tích cực trên nhiều mặt, số 

lượt khách du lịch đến Sơn La 

ngày càng tăng, điểm đến, sản 

phẩm du lịch đã và đang được 

hình thành, để lại dấu ấn cho du 

khách. 

 Có được những kết quả tích 

cực đó là do Sơn La đã tập trung 

đẩy mạnh công tác quảng bá và 

xúc tiến du lịch; tăng cường đào 

tạo nguồn nhân lực phục vụ phát 

triển du lịch; nâng cao chất lượng 

các dịch vụ, đẩy nhanh các dự án 

đầu tư du lịch; tổ chức thực hiện 

tốt các hoạt động liên kết phát 

triển du lịch trong và ngoài tỉnh. 

Đồng thời, tập trung đầu tư phát 

triển các sản phẩm du lịch đặc 

trưng của tỉnh nhằm thu hút được 

khách du lịch trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chức 

năng trực tiếp là Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch cũng tăng cường 

công tác quản lý quy hoạch đảm 

bảo được sự hài hòa trong phát 

triển du lịch gắn với giữ gìn các 

bản sắc văn hóa của địa phương. 

 Đặc biệt, với lợi thế, tiềm 

năng, sẵn có, Sơn La đã lựa chọn 

cách đi phù hợp đó là tập trung 

phát triển du lịch theo ba hướng 

chính: Phát triển du lịch cộng 

đồng, du lịch nghỉ dưỡng cuối 

tuần; du lịch văn hóa, lịch sử, 

thắng cảnh, làng nghề; du lịch sinh 

thái rừng, du lịch trải nghiệm nông 

nghiệp xanh. Trong đó, các địa 
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phương đã duy trì và khai thác 

hiệu quả các điểm du lịch cộng 

đồng, như: Bản Hua Tạt, bản Nà 

Bai, huyện Vân Hồ; bản Áng, xã 

Đông Sang, huyện Mộc Châu; bản 

Lướt, xã Ngọc Chiến, huyện 

Mường La; bản Bon, xã Mường 

Chiên, huyện Quỳnh Nhai và các 

hoạt động du lịch trải nghiệm 

“thiên đường mây Tà Xùa”, “Sống 

lưng khủng long” xã Háng Đồng, 

huyện Bắc Yên; du lịch vùng lòng 

hồ Thủy điện Sơn La... 

 Nhiều điểm đến về du lịch 

tâm linh cũng có sức thu hút lớn 

đối với khách du lịch. Điển hình 

như: Đền Linh Sơn Thủy Từ và 

Đền Nàng Han, huyện Quỳnh 

Nhai; Cây đa Mường Hung và Đền 

thờ Hai Bà Trưng, huyện Sông 

Mã; Di tích tháp Mường Và, 

huyện Sốp Cộp; Văn bia Quế Lâm 

ngự chế; Đền thờ vua Lê Thái 

Tông, Thành phố Sơn La... Cùng 

với đó, việc tổ chức các lễ hội 

định kỳ như Lễ hội Trà Mộc Châu; 

Ngày hội Xoài - Yên Châu; Tổ 

chức Hội hoa xuân... cũng góp 

phần tăng cường sự hiện diện của 

Sơn La trên bản đồ du lịch cả 

nước. 

 Anh Lê Đình Dũng, du 

khách đến từ tỉnh Sóc Trăng chia 

sẻ: “Tôi ấn tượng với cách làm du 

lịch cộng đồng của đồng bào dân 

tộc Thái ở Mộc Châu, Sơn La. Họ 

vừa nhiệt tình, hiếu khách; vừa có 

ý thức trong bảo tồn, lưu giữ 

những giá trị văn hóa truyền 

thống. Nhất định tôi sẽ cùng bạn 

bè quay lại Sơn La”. 

 Với mục tiêu phát triển du 

lịch theo hướng bền vững và hội 

nhập quốc tế; bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa truyền thống, 

tài nguyên thiên nhiên, tỉnh Sơn 

La còn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 

xúc tiến du lịch, vận dụng linh 

hoạt cơ chế, chính sách ưu đãi để 

thu hút đầu tư phát triển du lịch. 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây 

dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ 

tầng giao thông đường bộ, đường 

thủy để hỗ trợ phát triển du lịch, 

nâng cao khả năng kết nối giao 

thông tới các điểm du lịch, các bản 

du lịch cộng đồng. Tăng cường thu 

hút các nguồn lực xã hội đầu tư 

phát triển hệ thống cơ sở vật chất 

kỹ thuật du lịch; khuyến khích các 

nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình 

thành các khu dịch vụ du lịch phức 

hợp, các khu giải trí chất lượng 

cao tại các điểm du lịch. Thực 

hiện hỗ trợ, hướng dẫn tạo điều 

kiện cho các bản và các hộ gia 

đình tham gia phát triển du lịch 

cộng đồng; hỗ trợ doanh nghiệp, 

cá nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực 

du lịch; hỗ trợ đào tạo, tập huấn 

kỹ năng nghề du lịch cho các hộ 

kinh doanh du lịch, cộng đồng bản 

làm du lịch cộng đồng. 

 Trao đổi về việc phát triển 

ngành du lịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn 

Thủy chia sẻ, chủ trương chú trọng 

khai thác các tiềm năng du lịch đã 
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bước đầu mang lại cho tỉnh những 

kết quả tích cực. Theo thống kê 

năm 2018, lượng khách du lịch tới 

Sơn La là trên 2 triệu lượt, trong 

đó khách lưu trú khoảng trên 1,2 

triệu lượt; khách nội địa trên 1,1 

triệu lượt; khách quốc tế 70.000 

lượt, doanh thu từ các hoạt động 

du lịch đạt trên 1.300 tỷ đồng. 

Trong 10 tháng năm 2019, các 

điểm du lịch của Sơn La đã đón 

khoảng 1,5 triệu lượt khách đến 

tham quan du lịch, trải nghiệm; 

trong đó, 71.000 lượt khách nước 

ngoài; tổng doanh thu hoạt động 

du lịch ước đạt 1.225 tỷ đồng. Tuy 

nhiên, đến nay thực tế ở Sơn La 

mới chỉ có loại hình du lịch cộng 

đồng và du lịch lễ hội thu hút 

được nhiều du khách. Việc chưa 

có sản phẩm du lịch đặc trưng 

không chỉ làm cho địa phương mất 

đi nguồn thu không nhỏ mà còn bỏ 

lỡ cơ hội quảng bá sâu rộng hình 

ảnh du lịch Sơn La đến du khách 

trong nước và quốc tế. 

 Với quyết tâm đẩy mạnh 

khai thác có hiệu quả các tiềm 

năng du lịch, thời gian tới, Sơn La 

sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực 

để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế 

về du lịch của địa phương. Cùng 

với việc khuyến khích, hỗ trợ 

doanh nghiệp đầu tư, phát triển 

khu, điểm du lịch của tỉnh, hỗ trợ 

phát triển du lịch cộng đồng, Sơn 

La cũng sẽ có cơ chế hỗ trợ đối 

với việc xây dựng các sản phẩm 

du lịch đặc trưng. Tăng cường liên 

doanh, liên kết giữa các doanh 

nghiệp lữ hành hoạt động theo 

chuỗi sản phẩm ở trong và ngoài 

tỉnh, xây dựng các tour du lịch có 

sức thu hút, hấp dẫn khách du lịch 

đến Sơn La; khuyến khích các cơ 

sở, đơn vị kinh doanh du lịch tăng 

cường đào tạo và thu hút nguồn 

nhân lực du lịch chất lượng... Qua 

đó, từng bước đưa du lịch Sơn La 

phát triển hiệu quả, bền vững, 

tương xứng với tiềm năng, lợi thế 

và đóng góp tích cực vào quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 
 

Đặng Phương 

(dangcongsan.vn   

Ngày 7/11/2019) 

 

     
 

TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO DU LỊCH SƠN LA 
 

 Nằm giữa đại ngàn Tây Bắc, bên dòng sông Đà, sông Mã thơ 

mộng, Sơn La không chỉ có tài nguyên thiên nhiên, địa chất, địa mạo 

phong phú mà còn là vùng đất đa dạng văn hóa với nhiều sắc tộc làm 

nên bản sắc riêng. Đó chính là lợi thế cạnh tranh để du lịch Sơn La bứt 

lên trong thời gian tới. 
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 Tài nguyên du lịch hấp dẫn 

 Nhắc đến Sơn La, nhiều người nhớ ngay đến cao nguyên Mộc Châu 

với khí hậu trong lành, mát mẻ hay các thắng cảnh nổi tiếng như: Khu Du 

lịch sinh thái rừng thông bản Áng, Đồi thông Pu Nhi, Thiên đường mây Tà 

Xùa... Ngoài ra, Sơn La còn có những cánh rừng nguyên sinh, hệ thống 

hang động được hình thành từ xa xưa tạo nên nguồn tài nguyên du lịch 

phong phú, khác biệt. Không những thế, Sơn La còn được mệnh danh là 

“vùng đất của các loài hoa”. Mỗi độ xuân về, khắp các cánh rừng, hoa ban, 

hoa mận, hoa đào, hoa mơ... đua nhau khoe sắc trên các sườn non, dưới 

thung lũng, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, đa sắc màu. 

 Mảnh đất này cũng là nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em, từ đó tạo 

nên nguồn tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng, mang những nét văn hóa 

bản địa đặc trưng. Đó là Lễ hội Hết Chá của người Thái ở Bản Áng (xã 

Đông Sang, huyện Mộc Châu), Lễ cúng dòng họ của người Mông, nghi lễ 

cấp sắc của người Dao, Lễ hội Gội đầu của người Thái trắng (huyện Quỳnh 

Nhai), Lễ hội Pang A của người La Ha... đã được công nhận là Di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, Sơn La còn bảo tồn được nhiều làn điệu 

dân ca, dân vũ tiêu biểu của các dân tộc như khắp Thái, múa chuông (dân 

tộc Dao), múa khèn (dân tộc Mông) hay múa xòe (người Thái)... Bên cạnh 

đó, Sơn La còn là “cái nôi” của ẩm thực Tây Bắc với nhiều món ăn dân tộc 

phong phú, hấp dẫn cùng nhiều sản vật độc đáo. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy cho biết: Trong 

những năm qua, ngành Du lịch Sơn La đã có những đóng góp tích cực vào 

sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập 

cho người dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu 

tư, phát triển. Lượng khách du lịch không ngừng tăng qua từng năm. Thị 

trường du lịch ngày càng được mở rộng. Sản phẩm du lịch đa dạng với chất 

lượng ngày càng được nâng cao... Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn, Sơn La sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với khai 

thác, phát triển các tour, tuyến, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển du lịch cộng 

đồng trong thời gian tới. 

 Sức hấp dẫn từ văn hóa bản địa 

 Trên thực tế, du lịch Sơn La phát triển chưa tương xứng với tiềm 

năng. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản: Tiềm 

năng về thiên nhiên và văn hóa bản địa, văn hóa ẩm thực chính là những lợi 

thế cạnh tranh nổi bật của Sơn La so với các địa phương khác, nhưng Sơn 

La vẫn chưa biết cách khai thác. Còn Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt 

Nam Vũ Thế Bình cho rằng: Sơn La hội tụ những điều kiện tốt nhất để trở 
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thành địa phương phát triển du lịch của vùng Tây Bắc, đặc biệt là thế mạnh 

về nông nghiệp, cây ăn quả, có thể trở thành “vựa trái cây” của miền Bắc. 

Bên cạnh đó, ẩm thực và hệ thống nhà hàng cũng là lợi thế cạnh tranh để 

phát triển du lịch Sơn La trong thời gian tới. 

 Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh 

Thản, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Sơn La cần thay đổi tư 

duy làm du lịch để tìm ra lối đi mới. “Sơn La cần chú trọng đầu tư nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đào tạo lại kỹ năng phục vụ khách cho 

đội ngũ nhân viên trong các khách sạn, kể cả khách sạn 4 - 5 sao để nâng 

cao chất lượng phục vụ khách từ trong “ruột” chứ không chỉ bên ngoài 

“vỏ”. Bên cạnh đó, Sơn La cần chú trọng đến “vựa khách” Hà Nội bởi nơi 

đây có số lượng lớn người đi du lịch, chi tiêu cao”, ông Thản nói. 

 Khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi đúng đắn của 

Sơn La trong nhiều năm qua. Đến nay, tỉnh đã có 8 bản du lịch cộng đồng 

cùng 28 homestay tại thành phố Sơn La và các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, 

Mường La, Quỳnh Nhai, tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 300 lao 

động, trong đó phần lớn là người ở vùng dân tộc thiểu số. Để mô hình du 

lịch cộng đồng ngày càng phát triển mang thương hiệu của Sơn La, Phó 

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng: Tỉnh cần chú 

trọng đẩy mạnh phát triển văn hóa bản địa gắn với các sản phẩm du lịch để 

gia tăng trải nghiệm, tăng sức hấp dẫn, qua đó kéo dài thời gian lưu trú của 

du khách. “Chỉ cần du khách nghỉ lại 1 đêm là địa phương và người dân có 

thêm thu nhập. Muốn vậy, cần phải có sự tham gia của các doanh nghiệp 

song song với sự đồng hành của người dân và vai trò kết nối của chính 

quyền địa phương”, ông Bình chia sẻ. 

                                                                              Linh Tâm 

                                                          (hanoimoi.com.vn - Ngày 6/11/2020) 
 

   
 

ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN DU LỊCH  

“ TRẢI NGHIỆM SẮC MÀU SƠN LA” TẠI HÀ NỘI 
 

 “Trải nghiệm sắc màu Sơn 

La” là chủ đề của Hội nghị xúc 

tiến du lịch do UBND tỉnh Sơn 

La và Tổng cục Du lịch đồng chủ 

trì tổ chức tại Hà Nội vào chiều 

ngày 23/10/2020, là hoạt động 

nằm trong khuôn khổ sự kiện 

“Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” tại 

Hà Nội năm 2020. 

 Phát biểu tại hội nghị, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm 

Văn Thủy cho biết: Nghị quyết 
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Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La Khóa 

XV (2020 - 2025) xác định phát 

triển du lịch là một trong 9 nhiệm 

vụ trọng tâm, trong đó tập trung 

xây dựng Đề án Phát triển Du lịch 

tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030. Sơn La tiếp 

tục khai thác, phát huy hiệu quả 

các tiềm năng du lịch của tỉnh để 

phát triển du lịch gắn với bảo tồn, 

phát huy các giá trị văn hóa, di 

tích lịch sử, tạo liên kết khai thác 

phát triển các tour, tuyến lịch sử, 

văn hóa trong vùng; bước đầu xây 

dựng được các sản phẩm du lịch 

trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của 

tỉnh như: Du lịch cộng đồng, du 

lịch vùng lòng hồ Thủy điện Sơn 

La, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch 

văn hóa gắn với lễ hội, du lịch 

sinh thái, du lịch mạo hiểm… 

 Sơn La đã liên kết phát triển 

các tour, tuyến liên tỉnh hấp dẫn 

du khách như: Hà Nội - Khu Du 

lịch quốc gia Mộc Châu - Thành 

phố Sơn La - Biển hồ Thủy điện 

Sơn La - Mường La - Yên Bái; Hà 

Nội - Khu Du lịch quốc gia Mộc 

Châu - Thành phố Sơn La - Biển 

hồ Thủy điện Sơn La - Điện Biên - 

Lai Châu - Lào Cai - Yên Bái; Hà 

Nội - Phú Thọ - Thành phố Sơn La 

- Biển hồ Thủy điện Sơn La - Khu 

du lịch quốc gia Mộc Châu - Hòa 

Bình… Tuy nhiên, du lịch Sơn La 

vẫn còn gặp không ít khó khăn 

như: Cơ sở hạ tầng vào khu, điểm 

du lịch, bản du lịch còn nhiều khó 

khăn; nguồn nhân lực còn thiếu và 

chưa chuyên nghiệp… 

 Hơn 150 đại biểu đại diện cơ 

quan quản lý du lịch các địa 

phương, hiệp hội du lịch, doanh 

nghiệp du lịch của Sơn La và Hà 

Nội, đã bàn các giải pháp kích 

cầu, thu hút khách giữa các địa 

phương nhằm vực dậy ngành Du 

lịch Sơn La nói riêng và khu vực 

Tây Bắc nói chung do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19; trong đó tập 

trung vào các giải pháp liên kết, 

kết nối, xúc tiến quảng bá, xây 

dựng các sản phẩm du lịch mới, 

điểm đến mới… để khai thác tiềm 

năng, thế mạnh du lịch của Sơn La 

và các địa phương trong vùng và 

toàn quốc. 

 Đại diện các đơn vị lữ hành 

như Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO 

Hà Nội, Hanoitourist, Tiên Phong 

Travel... cho rằng, Sơn La và khu 

vực Tây Bắc cần chú trọng hơn 

trong việc hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng như giao thông; giữ gìn bản 

sắc văn hóa bản địa; phát triển sản 

phẩm du lịch đa dạng hơn, tạo sự 

khác biệt và có lợi thế cạnh tranh, 

quan tâm đầu tư Ngọc Chiến theo 

hướng bền vững; tăng tính kết nối 

giữa các đơn vị lữ hành và điểm 

đến, có phương án tốt về giá để 

kéo dài thời gian lưu trú của du 

khách; không nên kích cầu giảm 

giá sâu quá, nhưng cũng không 

được tăng giá vào cuối tuần cao 

điểm tránh làm “xói mòn” lòng tin 
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của du khách… Đại diện Hiệp hội 

Du lịch Hà Nội cho rằng cần tập 

trung đào tạo lại kỹ năng cho đội 

ngũ nhân lực du lịch tại địa 

phương. Tại Hội nghị, các khu, 

điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng 

tỉnh Sơn La như Suối Hẹn, Resort 

Thảo Nguyên Mộc Châu, khách 

sạn Phoenix Mộc Châu… đã giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh và cam 

kết chương trình khuyến mại cho 

giai đoạn kích cầu lần 2. 

 Theo Phó Giám đốc phụ 

trách Sở Du lịch Hà Nội Trần 

Trung Hiếu, để thúc đẩy liên kết 

du lịch giữa Hà Nội và Sơn La cần 

chú trọng đến yếu tố xây dựng 

điểm đến an toàn; qua đó nhấn 

mạnh, Hà Nội cam kết cụ thể hóa 

các hoạt động trong ký kết hợp tác 

phát triển với Sơn La trong thời 

gian tới, nhằm khẳng định tính an 

toàn, hấp dẫn. 

 Nhân dịp này, các bên đã 

thống nhất các nội dung ký cam 

kết trong phối hợp phát triển du 

lịch giữa Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch Sơn La với Sở Du lịch Hà 

Nội; Hiệp hội Du lịch Sơn La với 

Hiệp hội Du lịch Hà Nội; Câu lạc 

bộ lữ hành UNESCO Hà Nội với 

UBND các huyện, thành phố của 

Sơn La như Vân Hồ, Mộc Châu, 

Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, 

Thành phố Sơn La và các doanh 

nghiệp du lịch của tỉnh Sơn La. 

 Tại Hội nghị, Phó Tổng cục 

trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn 

Siêu đánh giá cao sự quan tâm chỉ 

đạo của UBND tỉnh Sơn La, Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơn 

La cùng các địa phương, doanh 

nghiệp, hiệp hội của Sơn La đã nỗ 

lực tổ chức, đưa sự kiện “Sắc màu 

Sơn La - Tây Bắc” đến với Hà 

Nội. Sự kiện tạo diễn đàn, sân 

chơi cho doanh nghiệp Sơn La tiếp 

cận doanh nghiệp gửi khách ở Hà 

Nội và các địa bàn, thúc đẩy liên 

minh kích cầu thông qua các 

chương trình ký kết, đồng thời 

cũng là hoạt động hưởng ứng 

chương trình kích cầu của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. Phó 

Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu 

cũng bày tỏ sự tin tưởng và hy 

vọng những cái bắt tay, ký kết sẽ 

đi vào hành động thiết thực, đưa 

nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch 

mới với nhiều trải nghiệm mới của 

Sơn La đến với du khách, góp 

phần tăng lượng khách đến với 

Sơn La trong thời gian tới, đặc 

biệt trong 3 tháng cuối năm 2020 

theo chương trình kích cầu này.  
 

Hạ Tinh 

(tapchidulich.net.vn   

Ngày 24/10/2020) 
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HỢP TÁC KHÁM PHÁ “SẮC MÀU TÂY BẮC” 
 

  Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn, những năm qua, tỉnh Sơn La đã nỗ lực tăng cường liên kết, đẩy 

mạnh công tác quảng bá, xúc tiến với các địa phương, đặc biệt là Hà 

Nội, nhằm lan tỏa hình ảnh và thu hút du khách đến với tỉnh. 

 Khơi gợi du lịch từ “sắc màu Tây Bắc” giữa Thủ đô 

 Hà Nội là một trong hai trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước, được 

các chuyên gia du lịch đánh giá là “vựa khách” tiềm năng với dân cư đông 

đúc, nhu cầu du lịch của người dân lớn. Vì vậy, các địa phương đã tổ chức 

nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thường niên tại Hà Nội. Một 

trong số đó vừa diễn ra cuối tuần qua là chương trình “Sắc màu Sơn La Tây 

Bắc”. 

 Đắm mình trong không gian, tham gia những hoạt động mang đậm 

sắc màu Tây Bắc giữa Thủ đô, bà Nguyễn Ngọc Lan, cán bộ hưu trí 

(phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã từng đi 

Sơn La và rất yêu mến con người, mảnh đất nơi đây. Có nhiều điều thú vị 

mà tôi chưa khám phá hết, vì thế, nghe tin có sự kiện này, tôi đã cùng con 

gái và cháu ngoại ra đây để tìm hiểu thêm về các tour, tuyến, điểm đến mới 

để trở lại Sơn La trong thời gian tới”. 

 Còn anh Hoàng Văn Sáng (28 tuổi; ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

Hà Nội) cho biết: “Khi còn học Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, tôi 

từng đi thực tế và ở Sơn La hơn 1 tháng. Đó là quãng thời gian tuyệt vời, 

giúp tôi có dịp tìm hiểu về cuộc sống, những nét văn hóa bản địa của người 

dân vùng cao. Sự đa dạng văn hóa còn được bảo lưu, gìn giữ trong các bản 

làng, trong cuộc sống hằng ngày và trong những người dân hồn hậu, chân 

chất, khiến tôi thêm yêu và gắn bó với mảnh đất này như quê hương thứ 

hai. Đưa gia đình nhỏ tới tham dự “Sắc màu Sơn La Tây Bắc” như một trải 

nghiệm nhỏ trước khi có một chuyến du lịch thú vị”. 

 Những năm qua, Hà Nội và Sơn La đã liên kết chặt chẽ với nhau 

trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút khách đến hai địa 

phương. Đánh giá cao sự liên kết, hợp tác này, ông Trần Trung Hiếu, Phó 

Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Hà Nội cho biết: “Từ năm 2016 đến nay, 

Sơn La và Hà Nội đã luôn đồng hành cùng nhau trong các hoạt động quảng 

bá, xúc tiến du lịch; tổ chức các đoàn famtrip (hình thức du lịch tìm hiểu, 

làm quen, tiếp thị), tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên trao đổi 

khách. Nhờ vậy, lượng khách không ngừng tăng trong những năm qua. Hệ 

thống sản phẩm ngày càng được đổi mới để đáp ứng nhu cầu của du khách. 
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Ngay trong giai đoạn khó khăn hiện nay, hai bên vẫn tạo ra được các sản 

phẩm mới, tận dụng được lợi thế của hai địa phương để thu hút du khách”. 

 “Bắt tay” cùng phát triển 

 Thời gian qua, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến lĩnh vực du 

lịch của cả nước nói chung và Sơn La nói riêng. Ông Phạm Văn Thủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, ngay khi dịch Covid-19 được kiểm 

soát, các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh đã “bắt tay” với các địa phương 

khác nhằm tăng cường liên kết, xúc tiến, quảng bá để thu hút khách trở lại 

Sơn La. 

 Còn theo ông Hoàng Chí Thức, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn 

La, Hiệp hội đang nỗ lực phát huy vai trò của mình để tạo “sân chơi” cho 

các doanh nghiệp, kết nối các điểm đến, hệ thống lưu trú, vui chơi giải trí, 

cơ sở mua sắm để xây dựng các tour, tuyến mới và tăng cường liên kết với 

hiệp hội du lịch của các địa phương trong thời gian tới. 

 Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng: 

“Sơn La có rất nhiều sản phẩm hấp dẫn nhưng chưa biết cách “bán hàng”. 

Thị trường khách của Sơn La hiện chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. 

Sơn La cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến, 

quảng bá tại các địa phương trên cả nước để gia tăng cơ hội kết nối. Bên 

cạnh đó, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo ra các sản phẩm 

chất lượng, với những hình thức quảng bá, xúc tiến chuyên nghiệp, hiệu 

quả hơn”. 

 Đồng tình với quan điểm trên, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu 

lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội cho rằng, để hoạt động xúc tiến, quảng bá 

phát huy hiệu quả, cơ quan quản lý Nhà nước và địa phương cần chung tay 

cùng doanh nghiệp, tạo cơ chế thông thoáng để doanh nghiệp hai địa 

phương có thể “bắt tay” nhau tạo ra các sản phẩm điểm nhấn. 

 “Một xu hướng hoàn toàn khả thi là làm mới các sản phẩm đã cũ tại 

địa phương, như cách mà liên minh kích cầu của câu lạc bộ đã thành công 

với Quảng Bình. Thời gian tới, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội sẽ lập 

nhóm liên minh kích cầu để đưa khách đến Sơn La, đặc biệt vào các ngày 

trong tuần nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách 

tại các điểm đến, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho địa phương 

và các doanh nghiệp của Sơn La và Hà Nội”, ông Hùng chia sẻ. 
 

                                                                             Linh Tâm 

        (hanoimoi.com.vn - Ngày 26/10/2020) 
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XÂY DỰNG VĂN HÓA BẢN ĐỊA 

TRỞ THÀNH DU LỊCH THẾ MẠNH 

 

 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI GIỮ GÌN, 

PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC 
 

 Du lịch cộng đồng được xác 

định là một trong những sản phẩm 

du lịch chủ đạo của tỉnh và được 

khuyến khích phát triển, gắn với 

giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc 

văn hóa đồng bào các dân tộc, tạo 

thêm việc làm, tăng thu nhập, góp 

phần xóa đói nghèo cho người dân. 

 Tỉnh ta có nhiều lợi thế để phát 

triển du lịch cộng đồng khi sở hữu số 

lượng lớn danh lam, thắng cảnh, di 

tích, lịch sử văn hóa đã được xếp 

hạng; nhiều di sản văn hóa phi vật thể 

phong phú, đặc biệt là phong tục, tập 

quán và bản sắc văn hóa đa dạng của 

12 dân tộc anh em. Để bảo tồn, phát 

huy giá trị nét văn hóa đó, những năm 

qua, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng 

nhiều lễ hội của các dân tộc, như: Lễ 

hội Hoa ban của dân tộc Thái; Lễ Cấp 

sắc của dân tộc Dao; Lễ Pang A, Lễ 

cúng bản của dân tộc La Ha, Lễ Kin 

khảu hó của dân tộc Lào. Nhiều bản 

lưu giữ các nghề truyền thống: Làm 

giấy thủ công và nghệ thuật vẽ tranh 

thờ trên giấy dó của người Dao; thêu 

và in hoa văn bằng sáp ong trên vải 

của dân tộc Mông; dệt và thêu thổ cẩm 

của người Thái... 

 Để tạo đà cho du lịch cộng 

đồng phát triển, tỉnh ta đã ban hành 

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 

2020. Sau 4 năm triển khai, các 

huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Mường 

La, Quỳnh Nhai và Thành phố đã hỗ 

trợ 600 triệu đồng xây dựng 8 bản du 

lịch cộng đồng, 28 homestay; tổ chức 

4 lớp tập huấn kỹ năng nghề du lịch 

cho 140 học viên tại các bản du lịch 

cộng đồng... Hiện nay, nhiều bản du 

lịch cộng đồng đã và đang phát triển, 

thu hút du khách tới tham quan, trải 

nghiệm, như: Du lịch cộng đồng bản 

Lướt, Nà Tâu, Pom Mỉm, xã Ngọc 

Chiến (Mường La); du lịch cộng đồng 

bản Hua Tạt, xã Vân Hồ (Vân Hồ); du 

lịch cộng đồng bản Áng, xã Đông 

Sang (Mộc Châu); bản Bon, xã 

Mường Chiên (Quỳnh Nhai); bản Bó, 

phường Chiềng An (Thành phố)... Tại 

các điểm du lịch cộng đồng, du khách 

được trải nghiệm các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, làm nông nghiệp, nghề 

truyền thống, chơi các trò chơi dân 
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gian và các hoạt động trải nghiệm 

khác. Năm 2019, toàn tỉnh đã đón 2,5 

triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 

2.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng 

trăm lao động địa phương, trong đó có 

đóng góp không nhỏ của mô hình du 

lịch cộng đồng. 

 Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá 

của các cơ quan chức năng, các công 

ty lữ hành, trên địa bàn tỉnh chưa có 

bản du lịch cộng đồng đạt chuẩn theo 

tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch. Lượt khách đến tham 

quan, trải nghiệm không đồng đều, hệ 

thống hạ tầng du lịch chưa đồng bộ; 

hệ thống nhà nghỉ homestay đạt tiêu 

chuẩn còn ít; tính liên kết trong phát 

triển du lịch chưa cao; sản phẩm du 

lịch đặc thù của địa phương đơn điệu; 

hoạt động xúc tiến, quảng bá chưa 

thường xuyên liên tục; đa số người 

dân chưa có ý thức cao trong bảo vệ 

môi trường; hoạt động xử lý rác thải 

sinh hoạt chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh 

đó, một số chính sách hỗ trợ đã có 

nhưng mức hỗ trợ thấp, chưa tạo được 

động lực mạnh mẽ để thu hút các 

nguồn lực đầu tư phát triển du lịch 

cộng đồng. 

 Để phát triển du lịch cộng đồng 

chuyên nghiệp, hiệu quả, các huyện, 

thành phố cần liên kết với các cơ sở 

đào tạo về du lịch, lữ hành tổ chức các 

khóa đào tạo kỹ năng làm du lịch cơ 

bản, như: Kỹ năng nghiệp vụ lễ tân; 

thuyết minh viên du lịch; hướng dẫn 

viên du lịch; vận hành cơ sở lưu trú 

nhỏ; chế biến ẩm thực dân tộc; phục 

vụ nhà hàng. Tiếp tục nghiên cứu, ban 

hành chính sách hỗ trợ lãi suất tiền 

vay cho các hộ gia đình đầu tư phát 

triển du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh 

xúc tiến quảng bá điểm đến, sản phẩm 

du lịch; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; 

phối hợp với tổ chức, cá nhân, các 

công ty lữ hành xây dựng các tour, 

tuyến du lịch liên tỉnh... tạo sinh kế 

cho người dân và góp phần bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương. 
 

Minh Thu 

(baosonla.org.vn - Ngày 14/8/2020)

 

 

   
 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở SƠN LA:  

NHỮNG ĐỔI THAY TÍCH CỰC 
 

 Cách Thủ đô Hà Nội 300km, Sơn La sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng 

vĩ cùng điều kiện khí hậu lý tưởng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 dân 

tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên những mảng màu văn hóa đặc trưng, hấp 

dẫn. Đó chính là điều kiện thuận lợi để Sơn La phát triển mô hình du lịch cộng 
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đồng - một trong những sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương. 

 Hấp dẫn du lịch cộng đồng 

 Đến thành phố Sơn La hôm nay, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước hình 

ảnh một thành phố phát triển sôi động. Tuy nhiên, chỉ mất vài phút di chuyển, du 

khách đã có thể tới các bản du lịch cộng đồng nằm ngay trong lòng thành phố hay 

các xã vùng ven và tận hưởng trải nghiệm khám phá hấp dẫn. 

 Bản Hụm (xã Chiềng Xôm) chỉ cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 

3km. Nơi đây có cảnh quan sơn thủy hữu tình với cánh đồng lúa, hang Thẩm Liêng 

và dòng Nậm La uốn lượn thanh bình. Bản Hụm hiện còn lưu giữ khá nguyên vẹn 

nét văn hóa truyền thống của người Thái - về kiến trúc nhà ở, phong tục tập quán, 

văn hóa ẩm thực... Đến với bản Hụm, du khách có thể tham gia các hoạt động sản 

xuất cùng bà con như làm ruộng, bắt cá hoặc leo núi, khám phá hang động. Nếu 

muốn gia tăng trải nghiệm, du khách có thể di chuyển khoảng 5km để đến với bản 

Mòng (xã Hua La), nơi có dòng suối nước nóng quanh năm ở mức nhiệt 36 độ C - 

38 độ C, với các thành phần khoáng chất tự nhiên rất tốt cho sức khỏe... 

 Xuôi theo hướng từ Sơn La về Hà Nội khoảng 140km, bản Áng (xã Đông 

Sang, huyện Mộc Châu) là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Không chỉ sở 

hữu khí hậu trong lành, cảnh sắc thơ mộng với khu du lịch sinh thái rừng thông, nơi 

đây còn có hồ nước trong xanh suốt bốn mùa. Vào mùa hoa ban nở, du khách sẽ 

được tham gia Lễ hội Hết chá, Lễ hội Mừng cơm mới, ở nhà sàn truyền thống và 

ngủ trên đệm bông gạo hay được tự tay trải nghiệm dệt vải thủ công. 

 Nổi tiếng không kém bản Áng là bản du lịch sinh thái cộng đồng xã Ngọc 

Chiến (huyện Mường La). Nằm ở độ cao trên 1.600m so với mặt nước biển, cách 

công trình Thủy điện Sơn La khoảng 40km, Ngọc Chiến có khí hậu 4 mùa trong 

ngày. Đến với Ngọc Chiến, du khách được ngắm nhìn những ngôi nhà sàn làm từ 

gỗ pơ mu theo lối kiến trúc truyền thống, được ngâm mình trong nước suối khoáng 

nóng giữa không gian của núi rừng, thưởng thức những món hấp dẫn như măng lay, 

cá nướng, xôi nếp thơm dẻo cùng rượu sơn tra thơm ngọt... 

 Cú hích từ chính sách 

 Nhận thấy tiềm năng, ngay từ năm 2008, tỉnh Sơn La đã có chính sách cụ thể 

để thu hút cộng đồng chung tay xây dựng du lịch cộng đồng trở thành một trong 

những sản phẩm đặc thù của tỉnh. Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết: “Sau thành công của Đề án phát triển 4 

bản du lịch cộng đồng giai đoạn 1, năm 2016, Sơn La tiếp tục ban hành chính sách 

hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2020 và đạt được một số kết quả như: 

Xây dựng được 8 bản du lịch cộng đồng, 28 homestay tại thành phố Sơn La và các 

huyện: Mộc Châu, Mường La, Vân Hồ, Quỳnh Nhai. Nhờ mô hình này, hơn 300 lao 

động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có việc làm và nguồn thu ổn định. 

Các mô hình du lịch cộng đồng ở Sơn La còn góp phần đắc lực trong việc bảo tồn, 
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phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Nhiều phong tục tập quán, trò 

chơi dân gian, lễ hội, nghề thủ công truyền thống được phục dựng, bảo tồn và phát 

huy giá trị khi gắn với việc phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa các hoạt động 

trải nghiệm cho du khách...”. 

 Kể từ khi tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, cuộc sống của người dân 

bản Mòng (xã Hua La) đã có nhiều đổi thay tích cực. Bản hiện có gần 60 gia đình 

cung cấp dịch vụ tắm khoáng và hai hộ gia đình kinh doanh dịch vụ homestay. Ông 

Vì Văn Khè, chủ hộ homestay Sơn Khè cho biết, năm 2019, gia đình ông đón hơn 

500 lượt khách lưu trú. “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trông vào nguồn thu từ 24 

phòng tắm khoáng, bể ngâm phục hồi sức khỏe, thu nhập trung bình khoảng 40 

triệu đồng/tháng. Sau khi đầu tư dựng nhà sàn theo lối kiến trúc truyền thống của 

người Thái để kinh doanh dịch vụ homestay, doanh thu của gia đình tôi tăng lên gấp 

đôi, cuộc sống được cải thiện rõ rệt”. Gia đình ông Vì Văn Khè là một trong những 

hộ được thành phố Sơn La hỗ trợ kinh phí để cải tạo nhà vệ sinh công cộng, hỗ trợ 

chi phí trang bị giường, đệm cho du khách; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kiến thức đón 

tiếp du khách...  

 Còn gia đình bà Tòng Thị Bó với mô hình homestay Minh Trường (bản Hùn, 

xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La) đã đón khoảng 2.000 du khách trong 2 năm qua. 

Gia đình bà liên kết với các hộ dân trong bản đưa khách trải nghiệm các hoạt động 

sản xuất nông nghiệp cùng người dân, tìm hiểu các hoạt động văn hóa truyền thống 

hay học nấu các món ăn của người Thái... Nhờ vậy, mỗi tháng, gia đình bà có thêm 

10 - 15 triệu đồng. “Với mức thu nhập này, gia đình tôi có thể để dành một phần, 

còn lại sẽ tu sửa, nâng cấp công trình phụ và đầu tư thêm các hạng mục khác để 

phục vụ du khách”, bà Bó nói. 

 Chứng kiến sự đổi thay của các gia đình tham gia phát triển du lịch cộng 

đồng, anh Trần Trung Kiên, một nhiếp ảnh gia kiêm thành viên của câu lạc bộ 

Phượt Hà Nội chia sẻ: “Tôi đến Sơn La từ mười năm trước và đã quay lại đây nhiều 

lần. Mừng nhất là chất lượng cuộc sống của người dân đã được cải thiện kể từ khi 

tham gia làm du lịch cộng đồng một cách chuyên nghiệp. Tuy thế, bản sắc văn hóa 

cũng như tính cách của họ vẫn vậy, giản dị và hiếu khách”. 

 Phát triển du lịch cộng đồng vẫn là hướng đi bền vững mà tỉnh Sơn La chú 

trọng. Ngoài giá trị kinh tế, mô hình này còn mang lại giá trị văn hóa bền vững cho 

địa phương. Vì thế, du lịch cộng đồng đang ngày càng khẳng định vị thế của mình 

trong sự phát triển chung của ngành Du lịch Sơn La. 

                                                                                               Bảo Khánh 

                                    (hanoimoi.com.vn - Ngày 11/4/2020) 
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DU LỊCH CHÂU MỘC - ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN, THÂN THIỆN VÀ AN 

TOÀN 
 

 Những năm gần đây, Mộc 

Châu đã trở thành điểm du lịch ưa 

thích của du khách trong và ngoài 

nước. Hình ảnh một cao nguyên 

xanh, thơ mộng với những điểm trải 

nghiệm hấp dẫn, người dân thân 

thiện, giàu lòng mến khách, hệ 

thống dịch vụ dần hướng đến 

chuyên nghiệp, tất cả đang làm nên 

thương hiệu của du lịch Mộc Châu. 

 Năm 2014, Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể 

phát triển Khu Du lịch quốc gia Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030”. Quyết định này, 

cùng sự quan tâm đặc biệt của tỉnh 

Sơn La, khiến cho Mộc Châu tạo được 

sức bật mạnh về phát triển du lịch 

trong giai đoạn này. Chỉ sau 5 năm 

thực hiện Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ, du lịch Mộc Châu có rất 

nhiều thay đổi từ tầm nhìn của cấp ủy, 

chính quyền địa phương đến những 

việc làm cụ thể của các tầng lớp nhân 

dân, thay đổi từ đầu tư hạ tầng cơ sở 

du lịch, song song với phát triển đa 

dạng các dịch vụ và sản phẩm du lịch 

mới, cơ bản đáp ứng tiêu chí của khu 

du lịch quốc gia. Giờ đây, ấn tượng 

của du khách về Mộc Châu không chỉ 

là thảo nguyên xanh bát ngát đồng cỏ, 

đồi chè, khí hậu trong lành, mát mẻ 

mà còn có những sản phẩm du lịch 

mang bản sắc riêng, như: Du lịch sinh 

thái, trải nghiệm; du lịch cộng đồng; 

du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh; du 

lịch nghỉ dưỡng và du lịch “nông 

nghiệp” gắn liền với những điểm đến 

nổi tiếng được nhiều người biết đến, 

như: Khu Du lịch rừng thông bản 

Áng, thác Dải Yếm, Cầu kính tình 

yêu, Happy land... 

 Phát triển văn hóa thành sản 

phẩm du lịch cũng được Mộc Châu 

chú trọng. Các lễ hội truyền thống, trò 

chơi dân gian được phục dựng, kết 

hợp với các chương trình nghệ thuật 

được chắt lọc từ bản sắc văn hóa của 

12 dân tộc sinh sống tại đây, tạo nên 

những nét riêng cho du lịch Mộc 

Châu. Các điểm du lịch cộng đồng ở 

bản Áng, xã Đông Sang; bản Dọi, xã 

Tân Lập; bản Vặt, xã Mường Sang… 

đã trở thành điểm đến hút khách nhờ 

phát huy được bản sắc văn hóa địa 

phương. Chỉ cần điểm qua, mỗi năm 

Mộc Châu có đến hàng chục các sự 

kiện thường niên được tổ chức; trong 

đó có Lễ hội Hết Chá - một trong 6 di 

sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia 

của huyện Mộc Châu; Lễ hội Cầu 

mưa; Ngày hội hái quả; Hội thi “Hoa 

hậu bò sữa Mộc Châu”; Lễ hội Trà.. 

Đặc biệt, đúng dịp 2/9 hằng năm, ở 
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Mộc Châu đều tổ chức Ngày hội Văn 

hóa các dân tộc với không gian văn 

hóa đa sắc màu và nhiều hoạt động 

hấp dẫn, trở thành sự kiện nổi tiếng 

mang thương hiệu Mộc Châu. 

 Song song với phát triển du lịch 

nội địa, Mộc Châu cũng nhắm đến đối 

tượng du khách quốc tế bằng cách làm 

riêng biệt nhưng khá bài bản, đó là tổ 

chức Giải marathon đường mòn quốc 

tế; Lễ hội khinh khí cầu quốc tế... Chỉ 

riêng giải marathon tổ chức đầu năm 

2020 đã thu hút gần 20.000 du khách 

quốc tế đến từ 43 nước và vùng lãnh 

thổ. Hình ảnh Mộc Châu nhờ đó đã 

được xuất hiện trên hệ thống truyền 

thông quốc tế, đặc biệt lan truyền 

mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo được 

hiệu ứng truyền thông tích cực, hứa 

hẹn trở thành một giải thể thao kết hợp 

du lịch tầm cỡ trong nước và khu vực. 

 Để đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu của du khách, huyện Mộc 

Châu cũng định hướng, tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp đầu tư khá đồng 

bộ vào hệ thống khách sạn, nhà nghỉ. 

Hiện nay, toàn huyện có 228 cơ sở lưu 

trú; trong đó,12 khách sạn đã được 

xếp hạng từ 1 - 4 sao, 1 khu resort... 

với gần 5.000 lao động phục vụ trong 

lĩnh vực du lịch. Năm 2019, huyện 

Mộc Châu đón trên 1,2 triệu lượt 

khách; trong đó, có 67.000 lượt khách 

quốc tế (tăng gấp 2 lần so với năm 

2015), doanh thu từ du lịch đạt gần 

1.130 tỷ đồng. 

 Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ 

tịch UBND huyện Mộc Châu, cho 

biết: Thời gian tới, huyện sẽ tăng 

cường thu hút đầu tư, mở rộng liên 

doanh, liên kết với các thành phần 

kinh tế trong và ngoài nước đầu tư cho 

phát triển du lịch; khuyến khích bà 

con sở tại xây dựng các sản phẩm quà 

tặng du lịch, phát triển các làng nghề 

truyền thống ở bản... Đồng thời, chú 

trọng đào tạo và bồi dưỡng nguồn 

nhân lực du lịch; đẩy mạnh quảng bá, 

giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du 

lịch; quản lý tốt các quy hoạch và 

tranh thủ sự hỗ trợ từ các dự án quốc 

tế để xây dựng và hoàn thành các tiêu 

chí của một khu du lịch quốc gia. 

 Tiềm năng và lợi thế Mộc Châu 

đang được khai thác, phát huy, trở 

thành động lực phát triển cho ngành 

“công nghiệp không khói”. Cùng 

những nỗ lực không ngừng của Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân các dân 

tộc nơi đây, Mộc Châu trong mắt du 

khách đang trở thành điểm đến hấp 

dẫn, thân thiện và an toàn. 

 

Thanh Đào 

(baosonla.org.vn - Ngày 27/7/2020) 
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XÂY DỰNG VĂN HÓA BẢN ĐỊA TRỞ THÀNH SẢN PHẨM DU LỊCH THẾ MẠNH 
 

 Huyện Mộc Châu hiện có 12 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có 

truyền thống văn hóa đặc trưng riêng, đây là tiềm năng để phát triển du lịch 

mang bản sắc văn hóa địa phương. Những năm qua, Mộc Châu đã và đang 

phát huy tốt thế mạnh đó để đưa văn hóa bản địa trở thành sản phẩm du lịch 

hấp dẫn, mang sắc thái riêng của miền thảo nguyên xanh, tạo sức hút đối với 

du khách. 

 Những điểm du lịch cộng đồng tại Mộc Châu thu hút khách du lịch không chỉ 

nhờ có cảnh quan đẹp, mà có cả sức hút từ văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa. 

Những điểm đến như bản Áng (Đông Sang), bản Vặt (Mường Sang), bản Dọi (Tân 

Lập), ngay từ những ngày đầu xây dựng bản du lịch cộng đồng đã định hướng phát 

triển theo hướng phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ những nếp nhà sàn truyền 

thống, ẩm thực dân tộc, các điệu múa dân gian, lễ hội... đã phát huy trở thành điểm 

đến trải nghiệm về văn hóa dân tộc, tạo ấn tượng riêng với du khách. Trong đó, nổi 

bật là điểm du lịch cộng đồng bản Áng, với không gian văn hóa dân tộc Thái được 

phục dựng công phu và nhiều hoạt động mang tính chất quảng bá văn hóa dân tộc. 

Chị Lữ Thị Thuận, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch bản Áng cho biết: Tại bản Áng, 

không gian văn hóa Thái được phục dựng khá đầy đủ với nhà sàn truyền thống làm 

nơi dừng chân cho du khách, kết hợp với ẩm thực dân tộc Thái và các hoạt động 

mang đậm bản sắc truyền thống như: Nhuộm vải từ cây cỏ tự nhiên, thêu dệt thổ 

cẩm, múa xòe, bán đồ lưu niệm và các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, như 

son môi và dầu dưỡng da từ hạt sachi... không chỉ tạo ấn tượng cho du khách mà 

còn hướng đến ngành du lịch thân thiện. 

 Những điểm du lịch cộng đồng là nơi hội tụ đầy đủ nhất văn hóa bản địa, trở 

thành một sản phẩm du lịch lấy văn hóa làm tiền đề cho sự phát triển. Đây chính là 

cơ sở cũng như động lực để Mộc Châu tiếp tục định hướng phát triển văn hóa địa 

phương trở thành sản phẩm du lịch thế mạnh của huyện. Hiện nay, Mộc Châu có 7 

di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được công nhận, đó là: Lễ hội Hết Chá và 

xòe Thái của dân tộc Thái; Lễ cấp sắc và nghi lễ truyền thống trong đám cưới của 

dân tộc Dao; nghi lễ cúng dòng họ, múa khèn và thêu hoa văn trên trang phục 

truyền thống của dân tộc Mông. Các lễ hội, nghi thức truyền thống được nghiên 

cứu, phục dựng kết hợp biểu diễn các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc 
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dân tộc, tổ chức các trò chơi dân gian, giới thiệu văn hóa, nghề thủ công truyền 

thống... đã được tái hiện đầy đủ trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc Mộc Châu tổ 

chức vào dịp 2/9 hằng năm, trở thành “đặc sản” riêng có của du lịch Mộc Châu, 

quảng bá về mảnh đất và con người vùng thảo nguyên xanh; những bộ trang phục 

dân tộc đa sắc màu được sử dụng cho thuê phục vụ khách du lịch chụp ảnh lưu niệm 

tại các điểm đến... Cùng với đó, huyện còn ban hành bộ quy tắc ứng xử “Xây dựng 

nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu”, nhằm xây dựng hình ảnh con người Mộc 

Châu thân thiện, mến khách. Đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực du lịch thông qua việc mở các lớp đào tạo kỹ thuật thuyết minh, kỹ 

năng phục vụ, bồi dưỡng tiếng Anh cho người dân địa phương và những người làm 

trong lĩnh vực du lịch. Tăng cường kêu gọi các dự án, nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài 

đầu tư cơ sở vật chất, khôi phục cảnh quan. Tuyên truyền người dân các bản vừa 

phải biết trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thay đổi nhận thức, từng 

bước tiếp cận và mở các loại hình dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế, để quảng 

bá về mảnh đất, con người và văn hóa Mộc Châu đến với du khách. 

 Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mộc Châu 

cho biết: Phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển du lịch 

Mộc Châu vững chắc, khắc phục tính thời vụ. Để làm được điều đó, huyện đang 

tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của các 

dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức, tạo cơ sở để 

khôi phục du lịch Mộc Châu sau đại dịch Covid-19. Xây dựng kế hoạch bố trí 

nguồn kinh phí tương xứng cho các dự án bảo tồn di sản văn hóa, đảm bảo hài hòa 

mối quan hệ giữa phát triển văn hóa và kinh tế. Tiếp tục khảo sát, đánh giá tiềm 

năng để phát triển các điểm du lịch cộng đồng, kết hợp với phát triển sản phẩm dịch 

vụ mang tính đặc trưng như tắm, xông lá thuốc tại homestay, sản xuất quà lưu niệm, 

dệt thổ cẩm, nông sản an toàn của địa phương, sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên... 

góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm du lịch hút khách. 

 Đến Mộc Châu hôm nay, có thể thấy rằng, văn hóa bản địa của đồng bào các 

dân tộc nơi đây đã trở thành điểm nhấn đặc sắc, là yếu tố không thể thiếu để thu hút 

du khách đến tham quan, trải nghiệm. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống là giải pháp để phát triển du lịch Mộc Châu theo hướng toàn diện và bền 

vững. 

         Thanh Đào 

                 (baosonla.org.vn - Ngày 13/10/2020)  
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MỘC CHÂU QUẢNG BÁ DU LỊCH BẰNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ 

ẢO 
 

 Những năm qua, Ban Quản lý 

Khu Du lịch Mộc Châu đã thực hiện 

nhiều giải pháp tăng cường quảng 

bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Mộc 

Châu. Mới đây, đã ứng dụng công 

nghệ thực tế ảo để đưa hình ảnh du 

lịch Mộc Châu đến với du khách 

đẹp, hấp dẫn và hiệu quả hơn. 

 Anh Phùng Xuân Khánh, Giám 

đốc Công ty Du lịch Tiên Phong (Hà 

Nội), sau vài phút trải nghiệm đeo 

kính thực tế ảo để ngắm cảnh Mộc 

Châu, anh chia sẻ: Tham gia tour du 

lịch thực tế ảo, tôi thấy toàn cảnh du 

lịch Mộc Châu đẹp và cuốn hút, nếu 

du khách được xem, sẽ thu hút họ đến 

với Mộc Châu nhiều hơn. 

 Sự bùng nổ của công nghệ thực 

tế ảo và video 360 độ (gọi tắt VR 360) 

đã mang đến khái niệm mới cho ngành 

công nghiệp không khói: Tour du lịch 

ảo VT (Vituar Tour). Và lần đầu tiên 

tại Tây Bắc, một tour du lịch ảo đã 

được thực hiện. Khác với website 

hoặc video thông thường, ở tour du 

lịch Mộc Châu bằng công nghệ thực tế 

ảo, người xem có thể trải nghiệm đi 

lại, tham quan, tương tác gần như thực 

tế với địa danh đã số hóa trong môi 

trường 3D. 

 Ở Việt Nam, tuy mới manh nha 

hình thành những tour du lịch ảo, 

nhưng đã cho thấy hiệu quả, nhất là 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Có thể nói, đây là giải pháp ứng dụng 

công nghệ thông tin tốt nhất và cho 

thấy tiềm năng phát triển trong tương 

lai trong việc đáp ứng nhu cầu của 

người dùng cũng như quảng bá hình 

ảnh Việt Nam ra thế giới. 

 Chia sẻ về giải pháp mới này, 

ông Ngô Thành Đạo, Trưởng phòng 

Kế hoạch xúc tiến du lịch (Ban Quản 

lý Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu) 

cho biết:  Số hóa là bước đầu tiên để 

chúng tôi xây dựng du lịch ảo. Toàn 

bộ không gian địa điểm sẽ được quét 

bằng các thiết bị hiện đại nhất: 

Flycam, thiết bị chụp ảnh 360 độ. Sau 

đó, tất cả hình ảnh, video 360 độ được 

ghép và liên kết lại với nhau bằng 

phần mềm chuyên dụng, từ đó cho ra 

chuyến tham quan 360 độ, với hệ 

thống nút bấm, nút điều hướng để 

người dùng trải nghiệm, tham quan 

như thật. Một số tính năng như văn 

bản, liên kết, hình ảnh, âm thanh 

thuyết minh cũng được thêm vào để 

tăng hiệu quả trải nghiệm và cung cấp 

thông tin. Sản phẩm xuất ra sẽ có dạng 

mở xem ngay với định dạng đuôi flash 

hoặc html, xem được trên máy tính, 

điện thoại, kính thực tế ảo... Hiện Ban 

Quản lý đã xây dựng được hơn 10 

chương trình du lịch ảo và thử nghiệm 

quảng bá trên website của Ban tại địa 

chỉ: https: //mocchautourism.com/ 

vi/mocchau360, cũng như tham gia 

các sự kiện du lịch. Có thể thấy, cách 

thức quảng bá du lịch này hoàn toàn 

mới mẻ, hấp dẫn, giúp khách khám 

phá các điểm đến, như: Thác Dải 
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Yếm, rừng thông bản Áng, khách sạn 

Mường Thanh... tạo cảm giác như 

đang quan sát thật sự, đi tour du lịch 

thật sự. 

 Các bộ ảnh và video 360 độ về 

điểm tham quan du lịch Mộc Châu, 

các cơ sở dịch vụ tại Khu Du lịch 

quốc gia Mộc Châu... cho du khách 

cái nhìn toàn cảnh, không bị giới hạn 

không gian, không có vật cản. Người 

xem sẽ dễ dàng di chuyển khắp nơi 

một cách độc lập, ngồi tại chỗ mà như 

là đang ở bên trong một môi trường 

thật: Phóng to, thu nhỏ, quay phải, 

quay trái, nhìn lên, nhìn xuống, thậm 

chí nghe thấy các âm thanh: Tiếng 

thác chảy, suối reo, chim kêu và tiếng 

của hướng dẫn viên thuyết minh, giới 

thiệu về từng góc cạnh của điểm đến, 

dịch vụ... Góp phần giới thiệu đầy đủ, 

chân thực tối đa các điểm đến, dịch vụ 

của Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu 

tới tất cả người dân không chỉ ở Việt 

Nam mà còn trên toàn cầu, thu hút 

được sự chú ý, quan tâm của họ, từ đó 

dễ dàng quảng bá điểm đến và truyền 

cảm hứng cho du khách. 

 Sau khi trải nghiệm Mộc Châu 

bằng công nghệ thực tế ảo, khách du 

lịch hoàn toàn yên tâm khi quyết định 

lựa chọn điểm đến và dịch vụ tại Mộc 

Châu, bởi đã thấy tận mắt, nghe tận tai 

những gì mình sẽ được sử dụng khi 

đến Mộc Châu. An toàn, tiết kiệm 

nhưng vẫn mang đến những trải 

nghiệm độc đáo, mới lạ, là những ưu 

điểm nổi bật của du lịch thực tế ảo. Vì 

vậy, sau khi trải nghiệm “du lịch 

online”, sẽ khiến du khách thích thú 

hơn, đồng thời sớm chọn được các 

điểm du lịch phù hợp với  sở thích của 

mình và người thân. 

 So với các hình thức quảng bá 

và thông tin trước đây, Mộc Châu 

được quảng bá đẹp hơn, hấp dẫn hơn, 

trực quan, sinh động hơn và phù hợp 

với thời kỳ công nghệ thực tế ảo đang 

ngày càng được ứng dụng rộng rãi, 

mạnh mẽ trên toàn cầu. Việc một 

huyện miền núi vùng cao còn nhiều 

khó khăn tiếp cận với công nghệ 4.0 

và triển khai nó đem lại hiệu quả cho 

du khách sẽ là động lực để thúc đẩy, 

động viên nhiều người, nhiều nơi ứng 

dụng công nghệ thông tin, công nghệ 

4.0 vào mọi lĩnh vực. 

 

Võ Nguyên 

(baosonla.org.vn - Ngày 02/11/2020) 

 

 

 

     

 

BIẾN TIỀM NĂNG DU LỊCH THÀNH THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VÂN HỒ 
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 Vân Hồ là một huyện miền núi mới thành lập, được tách ra từ huyện 

Mộc Châu, có tiềm năng không kém gì Sa Pa hay Đà Lạt. Nhưng làm thế nào 

để đánh thức tiềm năng này lại là một câu chuyện khác. 

 Có nhiều tiềm năng du lịch to lớn nhưng dường như ngành du lịch của huyện 

Vân Hồ (tỉnh Sơn La) vẫn như nàng công chúa đang ngủ say. Làm thế nào để đánh 

thức tiềm năng này thành nguồn lực phục vụ việc phát triển kinh tế hiệu quả, bền 

vững chính là trăn trở, quyết tâm của lãnh đạo huyện Vân Hồ trong giai đoạn từ 

năm 2020 đến năm 2025. 

 Vân Hồ không kém gì Sa Pa hay Đà Lạt 

 Vân Hồ là một huyện miền núi mới thành lập, được tách ra từ huyện Mộc 

Châu vào năm 2013. Hai cửa ngõ của huyện nằm sát hai địa chỉ du lịch nổi tiếng 

cấp quốc gia là vùng hồ Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình và Nông trường Mộc Châu 

của huyện Mộc Châu. Song, trên bản đồ du lịch của Việt Nam, nơi đây vẫn đang là 

một chấm mờ. 

 Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, phần lớn địa bàn huyện Vân Hồ 

được hưởng không khí mát mẻ quanh năm với nền nhiệt độ bình quân khoảng 18,5 

độ, lượng mưa trung bình mỗi năm, khoảng 1.500mm và độ ẩm không khí trung 

bình là 85%. 

 Chính nhờ khí hậu dễ chịu này, Vân Hồ thường được ví với những điểm du 

lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng có khí hậu tương đồng như Sa Pa hay Đà Lạt. Nhưng có 

một điểm khác biệt là không khí ở Vân Hồ sạch và trong lành hơn những nơi kia rất 

nhiều bởi địa phương này vẫn còn tương đối nguyên sơ, chưa bị ô nhiễm. 

 Năm 2020, khi miền Bắc phải trải qua một mùa hè nóng kỷ lục, với mức 

nhiệt độ lên tới gần 50 độ C, thì ở những xã như Lóng Luông, Vân Hồ vẫn duy trì 

mức nhiệt mát mẻ khoảng 22 độ C, ban đêm đi ngủ vẫn phải đắp chăn mỏng. Đây 

thực sự là một sự ưu đãi khí hậu tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất 

này. 

 Khí hậu mát mẻ và lượng mưa ổn định của Vân Hồ rất thích hợp cho nền sản 

xuất nông nghiệp đa dạng như cây ăn trái, rau quả, rau gia vị, cây dược liệu hay các 

thực vật ôn đới. Điều này biến Vân Hồ thành vùng nguyên liệu, cung cấp những sản 

phẩm nổi tiếng như đào, lê, mận, dâu tây, đặc biệt là chè. 

 Về mặt địa lý, Vân Hồ chỉ cách thủ đô Hà Nội 170km về phía Tây Bắc, 

đường xá đi lại thuận tiện, chỉ mất nhiều nhất 4 giờ đồng hồ chạy xe. Trong tương 

lai, khi tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được khởi công, hoàn thành và 

đi vào hoạt động, kết nối với hệ thống đường cao tốc Láng - Hòa Lạc và Hòa Lạc - 

Hòa Bình, hạ tầng giao thông - vận tải còn được cải thiện hơn nữa. 

 Ngoài hai điều kiện thuận lợi trên, Vân Hồ còn sở hữu nhiều tiềm năng du 

lịch nhờ địa hình cảnh quan đa dạng với núi đồi trùng điệp, rừng đặc dụng bảo tồn 
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nhiều nguồn gien động vật, thực vật quý hiếm, suối nước nóng, hang động đá vôi. 

Những điểm tiềm năng này phân bố rộng trên địa bàn toàn huyện. 

 Có thể kể ra đây những điểm du lịch cẩm tú, sơn thủy hữu tình ở huyện Vân 

Hồ như khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, rừng Pa Cốp, hồ sông Đà, hang mộ 

Tạng Mè, suối nước nóng Chiềng Yên, rừng thông Hua Tạt, thác Tạt Nàng, và còn 

bạt ngàn đồi chè, rừng mận, rừng đào tạo thành cảnh thần tiên kỳ diệu. 

 Mặt khác, với hơn 90% dân số là người của các dân tộc miền cao như dân tộc 

Thái, dân tộc Dao, dân tộc H’mông… nơi đây có một nền văn hóa phong phú, nhiều 

sắc màu, vẫn được bảo tồn và phát triển bền bỉ cho đến ngày nay. 

 Rõ ràng, huyện Vân Hồ đang sở hữu nhiều tiềm năng to lớn để có thể phát 

triển ngành du lịch đa dạng, từ du lịch truyền thống, du lịch cộng đồng, du lịch văn 

hóa gắn liền với nền sản xuất nông nghiệp, du lịch khám phá - mạo hiểm cho đến du 

lịch nghỉ dưỡng cao cấp. 

 Những khó khăn trong việc đánh thức du lịch Vân Hồ 

 Với những đặc điểm lợi thế và tiềm năng kể trên, đáng lẽ Vân Hồ đã phải là 

một địa phương mạnh về du lịch. Tuy nhiên, người ta vẫn chỉ biết đến Mộc Châu 

chứ chưa biết nhiều về Vân Hồ, vẫn chỉ đi qua Vân Hồ để đến điểm đích là Mộc 

Châu. Cũng bởi còn rất nhiều trở ngại, khó khăn đang trói buộc sự phát triển du lịch 

nơi đây. 

 Theo ông Nguyễn Huy Anh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Vân Hồ - khó khăn lớn nhất chính bởi Vân Hồ là một huyện mới thành 

lập. Trước đây, huyện Mộc Châu có 27 xã và thị trấn, đến năm 2013, có 14 xã được 

tách ra để thành lập huyện mới Vân Hồ, và đa phần đều là những xã ở miền cao 

biên giới và thuộc diện khó khăn. 

 Bài toán xây dựng hạ tầng của huyện Vân Hồ càng trở nên nan giải bởi từ 

năm 2013 đến năm 2016, huyện vẫn chưa thu xếp được kinh phí. Đó cũng là thời 

điểm Chính phủ đưa ra chính sách thắt chặt chi tiêu để đối phó với vấn đề lạm phát. 

Cho đến đầu giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn để xây dựng trung tâm huyện, cũng 

như cơ sở hạ tầng cũng chưa được phê duyệt. 

 Từ những khó khăn khách quan này, huyện Vân Hồ gần như không thể thực 

hiện công tác quảng bá thế mạnh du lịch, mời gọi các nhà đầu tư. Thêm vào đó, cái 

bóng của du lịch Mộc Châu quá lớn, bao phủ toàn bộ huyện Vân Hồ, càng làm cho 

con đường phát triển kinh tế bằng du lịch trở nên gập ghềnh. 

 Ngoài khó khăn lớn nhất này, ông Nguyễn Huy Anh còn chỉ ra rất nhiều trở 

ngại khác khiến cho du lịch của huyện Vân Hồ chưa thể cất cánh. Đó là vấn đề nhận 

thức của người dân. 

 Với truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời, vốn được hỗ trợ bởi điều kiện 

thiên nhiên, khí hậu cho việc chăn nuôi,  đa số nhân dân không bị sức ép về thu 
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nhập, hài lòng với hoàn cảnh tự cung tự cấp. Họ rất xa lạ với khái niệm làm dịch vụ, 

chỉ muốn bám đất, bám rừng để mưu sinh. 

 Cho dù sống giữa những điểm du lịch phát triển mạnh như lòng hồ Hòa Bình, 

Mai Châu, và Mộc Châu nhưng người dân trong huyện phần lớn không nghĩ đến 

chuyện có thể dùng chính mảnh đất đang canh tác nuôi trồng để làm du lịch. Thậm 

chí, trong những năm trước, tại Vân Hồ đã có một số cá nhân, tập thể bắt đầu đi 

theo hướng làm du lịch nhưng vẫn chỉ ở mức độ manh mún, không có sức lan tỏa. 

 Thêm vào đó, huyện Vân Hồ khi đó vẫn chưa tìm được những người có khả 

năng đứng mũi chịu sào, đủ tâm, đủ tầm và đủ năng lực tài chính, có kinh nghiệm 

làm du lịch để có thể làm thay đổi nhận thức của người dân, đồng thời phá bỏ lớp 

băng đang đóng chặt cánh cửa đón du khách đến với Vân Hồ. Họ cần những nhà 

đầu tư từ bên ngoài để thay đổi thực trạng này. 

 Quá trình trải thảm đỏ và những tín hiệu lạc quan 

 Muốn thu hút được các nhà đầu tư đến Vân Hồ phát triển kinh tế nói chung 

và du lịch nói riêng, phải tạo được sự quy hoạch phát triển đồng bộ và cơ chế hỗ trợ 

các nhà đầu tư. Đó là suy nghĩ, trăn trở và quyết tâm của huyện ủy và chính quyền 

huyện Vân Hồ. 

 Vấn đề quy hoạch có yếu tố sống còn được đặt lên hàng đầu. Toàn huyện đã 

được quy hoạch đồng bộ, xác định rõ khu cơ quan hành chính, khu dân cư, khu 

thương mại - dịch vụ, khu phát triển sản xuất nông nghiệp, khu chăn nuôi trang trại, 

khu trồng rừng đặc dụng, khu dành cho phát triển du lịch… 

 Tất cả đều được giám sát chặt chẽ bằng quy hoạch bởi như lời của ông 

Nguyễn Huy Anh “Nếu làm sai, làm không đúng, sẽ không có cơ hội sửa chữa”. 

Quy hoạch của huyện Vân Hồ được thực hiện với tầm nhìn lâu dài, hạn chế điều 

chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. 

 Huyện cũng đưa ra chủ trương hỗ trợ nhà đầu tư bằng chỉ đạo trực tiếp chứ 

không phải bằng chính sách cụ thể. Điều này tạo sự linh hoạt và thuận tiện cho các 

nhà đầu tư, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và chính quyền. Đồng 

thời, huyện sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hướng dẫn thủ tục, giải phóng mặt 

bằng… 

 Đến nay, tại huyện Vân Hồ, đã có nhiều nhà đầu tư có năng lực và thực lực 

đến đầu tư. Có thể kể đến nhà máy chế biến hoa quả của hãng sữa TH Milk dự định 

sẽ khánh thành vào cuối tháng này. Hay như một công ty 100% vốn Hàn Quốc chế 

biến rau gia vị hoặc một công ty sản xuất chè Nhật Bản cũng đang hoạt động tại 

đây. 

 Song, lãnh đạo huyện Vân Hồ cũng đưa ra chủ trương không hút nhà đầu tư 

bằng mọi giá, mà phải sàng lọc kỹ càng để chọn ra những nhà đầu tư có khả năng. 

Huyện cũng tránh tình trạng phát triển nóng hay đánh đổi môi trường lấy lợi ích 
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kinh tế, không để môi trường bị ô nhiễm. 

 Ở mảng du lịch, hiện đang có 6 nhà đầu tư đang đổ vốn để làm du lịch cộng 

đồng, du lịch nông nghiệp. Đây cũng là mong muốn của lãnh đạo huyện. Người dân 

địa phương phải có thu nhập ngay trong nhà của mình, nền sản xuất nông nghiệp 

của mình và văn hóa, tập quán của dân tộc mình, tham gia sâu vào chuỗi giá trị của 

dự án. 

 Giai đoạn 2020 - 2025 tới đây, huyện ủy và chính quyền huyện Vân Hồ cũng 

xác định nhiệm vụ, mục tiêu gắn phát triển du lịch địa phương dựa trên tiềm năng, 

lợi thế của ngành sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh xu hướng du lịch cộng đồng, du 

lịch văn hóa - khám phá để hài hòa được lợi ích chung cho sự phát triển bền vững 

trong tương lai. 

                     Hải An  

                                                                              (vietnamplus.vn - Ngày 19/9/2020) 
 

 

   
 

ĐƯA TRANG PHỤC DÂN TỘC  

TRỞ THÀNH SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC SẮC 
  

 Nhiều năm qua, phụ nữ dân tộc Mông ở xã Lóng Luông (Vân Hồ) không 

chỉ giữ gìn truyền thống mà còn phát triển nghề may trang phục dân tộc trở 

thành sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy dịch vụ du lịch tại địa phương. 

 Bà Sồng Thị Súa, ở bản Săn Cài, có hơn 20 năm trong nghề làm trang phục 

dân tộc Mông. Trong không gian đậm nét văn hóa, trưng bày đa dạng mẫu váy, áo 

dân tộc truyền thống, bà Súa và con gái đang tỷ mẩn với từng nét thêu trang trí họa 

tiết trên các váy, áo. Dưới bàn tay khéo léo của bà Súa, những họa tiết hiện ra sắc 

nét trên những bộ trang phục người Mông đen, Mông hoa... Bà Súa bảo: Là con gái 

dân tộc Mông, ai cũng biết may, thêu trang phục dân tộc mình. Bao đời nay, từ lúc 

còn nhỏ, các bé gái đã được các bà, các mẹ cho làm quen với những tấm vải, sợi chỉ 

rực sắc. Trong ký ức của bà Súa vẫn còn vẹn nguyên kỷ niệm về những ngày thơ ấu 

được mẹ cầm tay dạy cách thêu từng họa tiết cho đến việc may, ghép những tấm vải 

tạo nên hình dáng của những chiếc váy, chiếc áo. Và bây giờ, bà Súa không chỉ làm 

trang phục cho mọi người trong nhà, mà lại tiếp tục truyền dạy cho con gái và con 

dâu. Ngày con gái đi lấy chồng, bà Súa cũng sắm cho con một chiếc máy may mới, 

là một trong những “của hồi môn” để con mang về nhà chồng. Tất cả những điều đó 

đã trở thành nét đẹp truyền thống và phục vụ cho chính nhu cầu sinh hoạt thiết thực 

của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. 

 Không chỉ phục vụ cho đời sống sinh hoạt, trang phục dân tộc Mông đã và 

đang từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa, sản phẩm phục vụ các hoạt động du 



 

  
    

Du lịch Sơn La - Phát triển và hội nhập 
  

` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2020 
 

33 

lịch ở Lóng Luông. Chị Tráng Thị Dua, bản Pa Kha đã có hơn 5 năm “bén duyên” 

với nghề kinh doanh cửa hàng bán và cho thuê trang phục dân tộc Mông. Trước 

đây, để hoàn thành một bộ trang phục truyền thống, công đoạn mất nhiều thời gian 

nhất là thêu họa tiết bằng tay. Nhưng mấy năm gần đây, để phục vụ công việc sản 

xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường, thay vì thêu tay, chị Dua đã sử dụng 

máy khâu để thêu họa tiết, vừa rút ngắn thời gian, mà vẫn đảm bảo mẫu mã, chất 

lượng sản phẩm. Ngoài bán lẻ cho người dân địa phương, chị còn mở dịch vụ cho 

khách du lịch thuê để trải nghiệm; trung bình mỗi tháng, chị Dua có từ 1 - 2 đơn 

hàng cho khách mua buôn trong và ngoài tỉnh, cung cấp khoảng 100 bộ/đơn. Chị 

Dua chia sẻ: Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã có niềm đam mê với công việc thêu thùa, 

may vá. Mong rằng công việc của tôi sẽ góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp trong 

trang phục truyền thống của dân tộc, đồng thời giới thiệu hình ảnh đẹp về đồng bào 

Mông với khách du lịch. 

 Tìm hiểu được biết, xã Lóng Luông có trên 83% là đồng bào dân tộc Mông, 

với khoảng 5.300 người sinh sống tập trung tại 8/9 bản. Phần lớn phụ nữ Mông ở 

Lóng Luông vẫn sử dụng trang phục dân tộc trong sinh hoạt, lao động sản xuất. Đặc 

biệt, ngày càng có nhiều chị em phụ nữ lựa chọn phát triển nghề may trang phục 

dân tộc theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo nên những sản phẩm phục vụ hoạt động 

du lịch. Đến nay, trên địa bàn xã Lóng Luông đã có trên 20 gia đình có dịch vụ 

may, thêu để cho thuê, bán các trang phục dân tộc và các sản phẩm thổ cẩm khác 

như túi thêu, mũ, khăn tay, khăn đội đầu... 

 Những sản phẩm, trang phục truyền thống vẫn luôn hiện diện trong cuộc 

sống thường nhật của đồng bào Mông ở Lóng Luông. Đó không chỉ là nét đẹp văn 

hóa, mà còn tạo nên những sản phẩm du lịch, những món quà ý nghĩa dành cho du 

khách thập phương trong hành trình khám phá, trải nghiệm vùng đất này. Tin rằng, 

nét đẹp ấy sẽ tiếp tục được bà con gìn giữ, bảo tồn, đồng thời phát huy hiệu quả 

trong việc quảng bá, phát triển du lịch ở địa phương.             
 

           Lê Hạnh 

          (baosonla.org.vn - Ngày 12/8/2020) 
 

   
 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN 
 

 Triển khai có hiệu quả các 

hoạt động phát triển du lịch là khâu 

đột phá và trở thành ngành kinh tế 

quan trọng theo tinh thần Nghị 

quyết số 19/NQ-TU ngày 01/4/2013 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát 

triển du lịch đến năm 2020, tầm 

nhìn năm 2030. 

 Trên cơ sở phát huy tài nguyên 

du lịch, tiềm năng, lợi thế  xây dựng 
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sản phẩm du lịch khác biệt, đẳng cấp; 

áp dụng công nghệ 4.0 trong quảng bá 

tuyên truyền, hình thành dữ liệu từng 

bước phát triển du lịch thông minh, 

đào tạo nguồn nhân lực chuyên 

nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm, tăng 

thu nhập góp phần xóa đói giảm 

nghèo bền vững cho nhân dân. Phát 

triển du lịch gắn với bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc, giới 

thiệu quảng bá tiêu thụ nông sản an 

toàn; thu hút khách du lịch trong nước 

và quốc tế đến Sơn La đông hơn, ở lâu 

hơn và chi tiêu nhiều hơn. 

 Các hoạt động quảng bá, xúc 

tiến phát triển du lịch phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh là khâu đột phá và trở thành 

ngành kinh tế quan trọng. Xây dựng 

kế hoạch, kịch bản, chương trình phù 

hợp, sáng tạo, đổi mới đi vào thực 

chất, áp dụng công nghệ 4.0, hình 

thành dữ liệu phong phú, từng bước 

hình thành và phát triển du lịch thông 

minh. 

 Tổ chức tốt các hội nghị xúc 

tiến du lịch tại các tỉnh, thành phố. 

Vận động các công ty lữ hành, doanh 

nghiệp du lịch tiêu biểu giới thiệu, 

quảng bá thương hiệu và khuyến mại 

chương trình du lịch tại hội nghị. Mời 

các chuyên gia du lịch, những tập thể, 

cá nhân thành đạt về kinh doanh du 

lịch trong nước và quốc tế chia sẻ kinh 

nghiệm, giới thiệu xu thế phát triển du 

lịch trong nước và quốc tế. 

 Khảo sát đánh giá tài nguyên du 

lịch, tiềm năng, lợi thế khác biệt để 

xây dựng và phát triển dòng sản phẩm 

du lịch đặc trưng, chuyên nghiệp và 

đẳng cấp là điểm nhấn quan trọng, là 

sản phẩm kiểu mẫu để các địa phương 

nghiên cứu lựa chọn áp dụng vào điều 

kiện thực tiễn tạo sự đột phá, liên kết 

phát triển du lịch là ngành kinh tế 

quan trọng, đặc biệt là Khu Du lịch 

quốc gia Mộc Châu. 

 Bảo tồn và phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc đáp ứng nhu cầu cho 

khách du lịch nghiên cứu, thưởng thức 

nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm, 

vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa cộng 

đồng để giữ chân khách du lịch: Phục 

dựng lễ hội truyền thống tiêu biểu; 

xây dựng đội văn nghệ hát dân ca, 

múa dân gian, biểu diễn nhạc cụ dân 

tộc; phục dựng trò chơi truyền thống 

dân tộc; phục dựng duy trì nghề thủ 

công truyền thống dệt thổ cẩm, nghề 

rèn, nghề trạm trổ, nghề sản xuất nhạc 

cụ, nghề thêu...Xây dựng sản phẩm du 

lịch di sản, tâm linh được công nhận. 
 

 

Tuấn Minh 

(sonlatv.vn - Ngày 16/4/2020) 

 

 

 

   
 

SƠN LA: TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
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 Mường La không chỉ được 

biết đến với Nhà máy Thủy điện 

Sơn La lớn nhất Đông Nam Á, mà 

vùng đất này còn có nhiều cảnh 

quan thiên nhiên độc đáo, cùng với 

nhiều nét văn hóa truyền thống của 

các dân tộc. 

 Những năm qua, cấp ủy, chính 

quyền huyện đã triển khai nhiều giải 

pháp, khai thác tiềm năng, tạo bước 

đột phá trong phát triển du lịch, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội. 

 Với tiềm năng du lịch phong 

phú, đa dạng, con người thân thiện, 

mến khách, Mường La đã và đang trở 

thành điểm đến hấp dẫn đối với các du 

khách trong và ngoài nước. Một trong 

những kết quả nổi bật trong lĩnh vực 

du lịch của Mường La 5 năm qua, là 

bước đầu hình thành khu du lịch lòng 

hồ Thủy điện Sơn La và khu du lịch 

cộng đồng tại xã Ngọc Chiến. Thông 

qua hoạt động quảng bá, xúc tiến du 

lịch, các khu du lịch đã liên kết với 

khoảng 20 công ty du lịch trong cả 

nước, tạo thành tour du lịch Ngọc 

Chiến, lòng hồ Thủy điện Sơn La và 

bước đầu tiếp cận với các công ty du 

lịch nước ngoài ở Campuchia, 

Philippin, Lào... Theo đánh giá của 

các công ty lữ hành, các điểm du lịch 

ở Mường La với nét đẹp riêng, hoang 

sơ, đang là một trong những điểm đến 

hấp dẫn du khách, đặc biệt là du khách 

nước ngoài. 

 Được biết, để nâng cao chất 

lượng phục vụ du khách, hệ thống 

giao thông đường bộ nối các tuyến du 

lịch, như: Thị trấn Ít Ong - Ngọc 

Chiến - Mù Cang Chải (Yên Bái); thị 

trấn Ít Ong - Thủy điện Huổi Quảng - 

Than Uyên (Lai Châu) đã và đang 

được đầu tư nâng cấp tương đối đồng 

bộ. Cơ sở dịch vụ lưu trú cơ bản đáp 

ứng nhu cầu của du khách, với các 

khách sạn, nhà nghỉ tư nhân, homestay 

được xây dựng đạt tiêu chuẩn du lịch 

cộng đồng của AOP (Tổ chức phi 

chính phủ Úc tại Việt Nam). Công tác 

lưu giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn 

hóa đồng bào các dân tộc được chú 

trọng, huyện đã phục dựng thành công 

Lễ hội “Kin khẩu mấu” - Mừng cơm 

mới (xã Ngọc Chiến); Lễ hội “Pang a” 

- Lễ hội tạ ơn của dân tộc La Ha; 

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông... 

Cùng với việc sở hữu nhiều danh lam, 

thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, đã 

góp phần đa dạng các loại hình du lịch 

phục vụ nhu cầu của du khách. Nhờ 

đó, lượng khách du lịch trong và ngoài 

nước đến với Mường La ngày một 

nhiều. Chỉ tính riêng năm 2019, 

Mường La đã đón trên 165 nghìn lượt 

khách tới du lịch, tham quan (trong đó 

lượng khách quốc tế gần 2.000 lượt), 

doanh thu ước đạt 16,5 tỷ đồng. 

 Bà Mùa Thị Sinh, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Mường La, cho biết: 

Tạo đà phát triển du lịch, những năm 

qua, huyện Mường La đã cụ thể hóa 

chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các 

cấp, các ngành về phát triển du lịch, 

trọng tâm là Nghị quyết số 19-NQ/TU 

ngày 1/4/2013 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 

2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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Với quyết tâm cao, huyện phấn đấu 

trong nhiệm kỳ tới sẽ đưa khu du lịch 

lòng hồ Thủy điện Sơn La và khu du 

lịch cộng đồng Ngọc Chiến đủ điều 

kiện được tỉnh công nhận là khu du 

lịch cấp tỉnh. Khi đó, các tiềm năng, 

thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, 

văn hóa cũng như công tác bảo tồn các 

giá trị hiện có sẽ phát huy hiệu quả 

hơn. 

 Được biết, để tạo bước đột phá 

cho du lịch, thời gian tới, huyện sẽ tổ 

chức hội thảo về du lịch, mời các 

chuyên gia, các cơ quan, cá nhân có 

kinh nghiệm về du lịch tiến hành khảo 

sát, đánh giá tiềm năng và khả năng 

xây dựng, phát triển các loại hình du 

lịch. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên 

truyền, xúc tiến quảng bá du lịch, mời 

gọi, tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ 

các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện. Tranh 

thủ các nguồn viện trợ của các tổ 

chức, cá nhân, nhằm phát triển sinh kế 

cho nhân dân các khu du lịch, tạo việc 

làm từ các sản phẩm hỗ trợ cho phát 

triển du lịch, như: Hàng thổ cẩm, mây 

tre đan, đặc sản của vùng... Phấn đấu 

trong giai đoạn 2020 - 2025, huyện 

Mường La đón 700.000 lượt khách 

(trong đó khoảng 15.000 lượt khách 

quốc tế); tổng doanh thu từ du lịch đạt 

210 tỷ đồng; tạo việc làm cho 500 lao 

động, trong đó khoảng 150 lao động 

trực tiếp. 

 Tin rằng, với việc triển khai 

đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, từ 

công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, 

tham vấn đầu tư, xây dựng các chính 

sách thu hút đầu tư, gắn với lộ trình 

thực hiện cụ thể, trong tương lai 

không xa, Mường La sẽ trở thành 

điểm hẹn văn hóa, du lịch hấp dẫn của 

tỉnh và khu vực Tây Bắc. 
 

Minh Thu 

(vietnamtourism.gov.vn   

Ngày 23/6/2020) 

 

     
 

MƯỜNG LA: NHIỀU GIẢI PHÁP ĐÁNH THỨC 

TIỀM NĂNG LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA 
 

 Phát huy tiềm năng thế mạnh về ngành công nghiệp không khói, những 

năm qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã có nhiều chính sách, giải pháp thúc 

đẩy du lịch lòng hồ thủy điện phát triển. Huyện tập trung quảng bá cảnh quan 

thiên nhiên hùng vĩ vùng sông nước, thu hút du khách thập phương đến tham 

quan trải nghiệm. 

 Nói đến sông Đà là nói đến nguồn điện năng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, 

với tổng công suất các nhà máy thủy điện trên sông Đà đạt 5.520MW. Mỗi năm 

cung cấp khoảng 25 tỷ kWh điện và đem lại giá trị sản lượng điện hàng tỷ USD. 
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Đặc biệt là tiềm năng phát triển ngành công nghiệp dịch vụ “không khói” từ lòng hồ 

Thủy điện Sơn La với diện tích rộng lớn. Cùng với đó là phong cảnh thiên nhiên 

hùng vĩ, đa dạng, thuận lợi và phù hợp cho phát triển các loại hình du lịch. 

 Chúng tôi có dịp đến tham quan, trải nghiệm lòng hồ thủy điện sông Đà từ 

bến thuyền xã Mường Trai đến Chiềng Lao, huyện Mường La. Bồng bềnh theo con 

nước dưới cái nắng vàng như mật đổ xuống, đôi bờ sông Đà đầy ắp màu xanh của 

núi rừng in xuống mặt nước trong xanh như ngọc. Cảm nhận của chúng tôi về cảnh 

sông nước miền sơn cước hùng vĩ và đẹp đến nao lòng. 

 Hồ Thủy điện Sơn La, là nguồn tài nguyên quý giá mà con người tạo nên trên 

vùng đất Tây Bắc. Đứng soi mình bên hồ sông Đà là những dãy núi đá vôi trùng 

điệp, cao sừng sững, với hệ thống hang động độc đáo trong đó ẩn chứa nhiều vẻ đẹp 

hoang sơ, kỳ bí về một vùng văn hóa sông nước. Hệ thống đảo trên lòng hồ thủy 

điện sông Đà có hệ động, thực vật phong phú cùng với phong cảnh đẹp, đa dạng. 

Rất thuận lợi và phù hợp với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi 

giải trí cao cấp. 

 Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Thành, Bí thư huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La, cho biết: “Để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, chúng tôi đã phối hợp 

với các đơn vị khảo sát tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Tập trung 

tuyên truyền cho các cá nhân, tập thể, nhà hàng, khách sạn, gia đình trên địa bàn 

khai thác các lợi thế du lịch sẵn có. Khai thác triệt để, tiềm năng phát triển du lịch 

huyện trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. 

 Bên cạnh đó, chúng tôi triển khai “Dự án phát triển sinh kế thông qua du lịch 

cộng đồng” do tổ chức AOP hỗ trợ tại xã Ngọc Chiến. Đồng thời, triển khai Luật 

Du lịch tới cán bộ, đảng viên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, người lao động 

trên địa bàn. Tuyên truyền cho nhân dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 

kiến trúc nhà ở… để đưa vào khai thác trong hoạt động du lịch văn hóa cộng đồng. 

 Được biết trong 6 tháng năm 2020, lượng du khách địa phương đến tham 

quan trải nghiệm tại huyện Mường La đạt gần 30.000 lượt người, khách quốc tế gần 

200 lượt người. Các địa điểm được khách du lịch lựa chọn là: Xã Ngọc Chiến, Nhà 

máy Thủy điện Sơn La, tham quan du lịch lòng hồ Thủy điện Sơn La khu vực 

Mường Trai, tham quan trang trại nuôi cá tầm Mường Trai... 

 Anh Lường Văn Bình, bản Phiêng Xe (xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La), chia sẻ: “Nhận thấy cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, tôi đã mạnh dạn đầu 

tư vốn liếng mở khu du lịch sinh thái New land Mường La để thu hút khách du lịch. 

Bình quân 1 ngày, gia đình tôi đón từ 2 - 3 đoàn, có ngày đông nhất là 7 đoàn. Du 

khách đến với khu du lịch chúng tôi chủ yếu là đến từ Hà Nội và các tỉnh dưới xuôi. 

Chúng tôi phục vụ theo yêu cầu của khách du lịch. Nếu khách muốn ăn uống và đi 

thuyền chiêm ngưỡng phong cảnh giữa lòng hồ, chúng tôi đều đáp ứng. Đa số 

khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm lòng hồ đều hài lòng với chuyến đi ngắm 
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quang cảnh trên sông nước”. 

 Ngoài cảnh quan thiên nhiên hữu tình, ven lòng hồ Thủy điện Sơn La còn có 

nhiều bản cùng các dân tộc anh em thiểu số cùng sinh sống. Khi du khách đặt chân 

đến tham quan trải nghiệm lòng hồ, sẽ được chiêm ngưỡng nhiều bản sắc văn hóa 

đặc sắc của đồng bào dân tộc sông nước, được ăn cá nướng, măng tre, rượu ngô... 

để lại ấn tượng khó quên trong lòng mỗi vị khách đam mê trải nghiệm. 

 Đứng trước tiềm năng, vận hội và sự phát triển mang tính bứt phá mau lẹ của 

nền kinh tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần nhanh chóng có những quyết sách 

khai thác thế mạnh trên hồ Thủy điện Sơn La. Nhất là trong thời gian tới, với việc 

xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Mộc Châu - Thành phố Sơn 

La thì việc phát triển du lịch trên lòng hồ Thủy điện Sơn La sẽ là cơ hội lý tưởng 

cho sự phát triển của doanh nghiệp và nhà đầu tư. 
 

            Hà Hoàng 

             (trangtraiviet.vn - Ngày 7/7/2020) 
 

   

 

ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI NGỌC CHIẾN 
 

 UBND huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La vừa phối hợp với Tổ chức 

Actiom Poverty Việt Nam khai 

trương mô hình du lịch cộng đồng 

tại xã Ngọc Chiến. 

 Ngọc Chiến là xã vùng sâu 

vùng xa của tỉnh Sơn La có tiềm năng 

du lịch đặc sắc, với các sản phẩm suối 

khoáng nóng, văn hóa dân tộc còn 

nguyên sơ, cảnh quan thiên nhiên 

hùng vĩ. Đặc biệt, nơi đây người dân 

lợp nhà bằng gỗ pơ mu rất hấp dẫn 

khách du lịch. 

 Thực hiện Quyết định số 

1443/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt 

và triển khai dự án “Cải thiện sinh kế 

bền vững thông qua phát triển du lịch 

cộng đồng” trên địa bàn huyện Mường 

La do tổ chức phi chính phủ Australia 

tại Việt Nam (AOP) tài trợ đã hình 

thành mô hình du lịch cộng đồng 

Ngọc Chiến. Đây là mô hình du lịch 

cộng đồng đầu tiên của huyện Mường 

La.  

 Đến nay, dự án đã hỗ trợ 5 hộ 

gia đình tại các bản Nà Tâu, Lướt (xã 

Ngọc Chiến) cải tạo nhà ở để triển 

khai mô hình du lịch cộng đồng. Các 

cơ sở lưu trú được xây dựng và trang 

trí bình dị, gần gũi với thiên nhiên, 

mang đậm nét đặc trưng của dân tộc 

Thái trắng. Các dịch vụ tắm khoáng 

nóng, biểu diễn văn nghệ phục vụ du 

khách, tham quan các điểm thắng 

cảnh, đi bộ dã ngoại và khám phá trải 

nghiệm thác nước Băng Lỏng, Pú 

Dảnh… ngày càng thu hút nhiều 

khách du lịch tới nghỉ dưỡng. 

 Ngoài nguồn vốn tài trợ của tổ 
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chức phi chính phủ Australia, các tiểu 

dự án khác được huyện Mường La 

triển khai hiệu quả như: Tổ chức tham 

quan, học tập kinh nghiệm cho các hộ 

gia đình làm homestay; Ban Quản lý 

dự án, cán bộ, công chức xã và các 

trưởng bản, bí thư chi bộ được tập 

huấn bài bản; tập huấn nấu ăn, đón 

tiếp khách cho các chủ hộ, tập huấn 

nhóm văn nghệ… để mang lại sự hài 

lòng cho du khách. 

 Là 1 trong 5 hộ tham gia dự án, 

anh Lò Văn Quý, bản Lướt, xã Ngọc 

Chiến cho biết: Nhờ có dự án mà gia 

đình anh đã có cơ hội phát triển kinh 

tế và làm giàu. Gia đình được huyện, 

xã tập huấn hướng dẫn cách đón tiếp 

khách du lịch nên homestay của anh 

đón khách đều đặn. Hầu hết các đoàn 

khách du lịch đều hài lòng và khen 

cảnh quan trong lành, mát mẻ. Đặc 

biệt, các du khách rất thích và ấn 

tượng với nước suối khoáng, mong 

rằng thời gian tới lượng du khách sẽ 

đến trải nghiệm nhiều hơn. 

 Từ năm 2019 đến nay, các hộ 

trong dự án được tổ chức phi chính 

phủ Australia tài trợ đã đón trên 2.000 

lượt khách lưu trú và tham quan mô 

hình, tắm khoáng nóng. Ban Quản lý 

đã tiếp cận trên 20 công ty lữ hành 

trên cả nước và thỏa thuận được 

những hợp đồng đưa đón khách với 

các công ty du lịch. Dự án bước đầu 

đã đem lại lợi ích về kinh tế cho người 

dân, đây là tiền đề cho việc phát triển 

du lịch xã Ngọc Chiến thời gian tới. 

 Tuy nhiên, hiện nay số lượng 

khách đến với các homestay tại xã 

Ngọc Chiến còn chưa cao do Tỉnh lộ 

109 đến xã chưa được trải nhựa, đi lại 

khó khăn; chưa có chương trình quảng 

bá rõ nét, dự án mới được triển khai, 

chưa được nhiều công ty lữ hành và 

du khách biết đến. Một số hộ dân 

tham gia dự án chưa chủ động và nâng 

cao chất lượng phục vụ… 

 Bà Mùa Thị Sinh, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Mường La nhận định: 

Dù loại hình du lịch cộng đồng còn 

mới mẻ và chịu ảnh hưởng chung của 

dịch Covid-19, nhưng lượng khách du 

lịch đến với Ngọc Chiến vẫn khá 

đông, đảm bảo nguồn thu cho các hộ 

làm homestay. Cùng với sản phẩm của 

dự án là các homestay, các hoạt động 

khác như mô hình nuôi giun quế, nuôi 

gà trên nền đệm lót sinh học đã đem 

lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thu nhập 

cho người dân. 

 Để dự án phát huy hiệu quả, trở 

thành mô hình điểm cho du lịch cộng 

đồng xã Ngọc Chiến, thời gian tới, 

lãnh đạo UBND huyện tiếp tục quan 

tâm, chỉ đạo và có những hướng đi cụ 

thể nhằm thu hút sự đầu tư tạo ra sự 

đa dạng, phong phú các sản phẩm du 

lịch cũng như khai thác hiệu quả nhất 

giá trị thiên nhiên, văn hóa cộng đồng 

để phục vụ du lịch; góp phần tạo nhiều 

việc làm và nguồn thu nhập bền vững 

cho nhân dân. Đồng thời, quảng bá 

cảnh quan thiên nhiên và nét đẹp văn 

hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc 

nơi đây đến với du khách thập 

phương. 
 

Nguyễn Nga 
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(baotainguyenmoitruong.vn   

Ngày 8/7/2020) 

 

 
 

 

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG CAO BẮC YÊN 
 

 Huyện vùng cao Bắc Yên được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu trong 

lành, mát mẻ quanh năm, vẻ đẹp hoang sơ, phong cảnh hữu tình, núi non hùng 

vỹ. Nơi đây không chỉ có những giá trị về mặt lịch sử, mà còn lưu giữ những 

nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao, là những điều 

kiện thuận lợi phát triển du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng. 

 Đến với Bắc Yên, du khách được trải nghiệm vườn chè cổ thụ hàng trăm năm 

tuổi Tà Xùa, đã được công nhận Cây Di sản Việt Nam; thăm vườn đào nguyên bản 

hay rừng sơn tra ở các xã vùng cao Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú; ngắm hồ sen 

xã Hua Nhàn, khám phá hang A Phủ, xã Hồng Ngài hay bãi đá cổ Khe Hổ, xã Hang 

Chú có nhiều điểm tương đồng với bãi đá cổ ở Sa Pa được công nhận là di tích cấp 

quốc gia... Bắc Yên có vùng lòng hồ sông Đà là tiềm năng để phát triển du lịch sinh 

thái, du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng hay du lịch khám phá trải 

nghiệm với những phiên chợ trên lòng hồ. Mảnh đất, núi rừng Bắc Yên còn chứa 

đựng những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể hấp dẫn, sắc thái văn hóa của các dân 

tộc Mông, Dao, Mường, Thái với các lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, vũ điệu 

dân gian, trang phục, kiến trúc nhà ở, nghề dệt, nghề rèn, nghề đan lát, đua ngựa, 

các môn thể thao và trò chơi truyền thống thu hút đông đảo du khách khám phá, trải 

nghiệm. 

 Những năm gần đây, huyện Bắc Yên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, 

góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ du lịch. Hội đồng nhân dân huyện đã 

ban hành các nghị quyết về phát triển du lịch của huyện và kế hoạch bảo tồn và phát 

triển bản sắc văn hóa các dân tộc huyện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 

2025. Theo đó, huyện Bắc Yên đã tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích 

các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đầu tư, phục vụ khách du lịch tại các điểm du 

lịch sinh thái Tà Xùa, Sống lưng khủng long, Hồ sen Hua Nhàn, Đồi Pu Nhi, Ruộng 

bậc thang Xím Vàng, vùng lòng hồ sông Đà. Lập quy hoạch, cắm mốc giới bảo vệ, 

xây dựng hạ tầng giao thông và đề nghị đầu tư trùng tu tôn tạo đối với các di tích đã 

được xếp hạng: Hang A Phủ và Bãi đá cổ Khe Hổ. Lập kế hoạch nghiên cứu, khảo 

sát và triển khai thí điểm mô hình “Bản văn hóa du lịch” tại xã Tà Xùa gắn với văn 
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hóa dân tộc Mông nhằm bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa (trong đó có kiến trúc 

nhà ở truyền thống) thành sản phẩm du lịch. Khôi phục và phát triển các nghề 

truyền thống, như: Nghề rèn, làm khèn bè, nấu rượu thóc truyền thống của đồng bào 

dân tộc Mông; nghề dệt vải, mây tre đan của đồng bào dân tộc Mường, Thái..., 

nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch, quà tặng phục vụ du khách. 

 Hằng năm, huyện tổ chức hội chợ vùng cao, ngày hội văn hóa, thể thao và du 

lịch nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người vùng cao Bắc Yên. Đồng thời, 

phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động 

xúc tiến du lịch. Hiện, trên địa bàn huyện đang thực hiện quy trình triển khai dự án 

Khu Du lịch sinh thái Việt Charm Tà Xùa do Công ty cổ phần Đầu tư và du lịch 

VIETCHARM thực hiện với số vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn huyện 

có 21 cơ sở lưu trú, với 114 phòng nghỉ, với gần 400 chỗ nghỉ; có gần 100 lao động 

là người dân địa phương trực tiếp làm việc thường xuyên tại các đơn vị kinh doanh 

lưu trú du lịch và dịch vụ. Các cơ sở lưu trú du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu của 

khách tham quan, trải nghiệm du lịch trên địa bàn. 

 Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc 

Yên, cho biết: Những tháng đầu năm nay, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19, 

lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng giảm so với mọi năm. Tận dụng khoảng 

thời gian không đón khách du lịch do giãn cách xã hội, huyện đã phối hợp với các 

ngành chức năng vận động, tuyên truyền các cơ sở lưu trú, du lịch đầu tư, trang bị 

cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch để phục vụ tốt hơn nhu 

cầu du khách trong và ngoài nước. 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đón gần 18.000 

lượt khách, trong đó có 226 khách quốc tế, doanh thu ước đạt 9,4 tỷ đồng. 

 Huyện Bắc Yên đang xây dựng thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của 

huyện vùng cao, phát triển theo hướng du lịch xanh và bền vững, gắn với giữ gìn và 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; kết nối du lịch với các khu du lịch trọng 

điểm của tỉnh, của quốc gia; xây dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đa dạng, có 

chất lượng, đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế. 

           Thu Thảo 

                     (baosonla.org.vn - Ngày 9/7/2020) 
 

     
 

QUỲNH NHAI KÍCH CẦU DU LỊCH SAU DỊCH COVID-19 
 

 Thực hiện mục tiêu kép “Vừa 

phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế” theo tinh thần chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, với sự quan 

tâm, chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện, 

cộng đồng doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực dịch vụ du lịch của 

huyện Quỳnh Nhai đã và đang có 

những chương trình, hành động 

thiết thực để kích cầu, tăng thu 
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những tháng cuối năm. 

 Sở hữu hơn 10.000ha mặt nước 

lòng hồ sông Đà, với nhiều danh lam, 

thắng cảnh, di tích lịch sử cùng nền 

văn hóa đậm đà bản sắc đồng bào các 

dân tộc, huyện Quỳnh Nhai đã và 

đang đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu 

tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư 

xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng du 

lịch. Đến nay, đã có 1 khách sạn, 1 

nhà khách và 3 nhà nghỉ; 9 cơ sở ăn 

uống, dịch vụ mua sắm tiêu biểu. 

Trong 9 tháng năm 2020, do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19, hầu 

hết các chỉ tiêu kinh doanh lĩnh vực 

dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng, với mức 

tăng trưởng âm, chỉ thu hút 45.000 

lượt khách du lịch, giảm 54% so với 

cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu từ 

khách du lịch chỉ đạt 22,5 tỷ đồng. 

 Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ 

tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, cho 

biết: Không nóng vội, lơ là, chủ quan; 

nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương và của tỉnh về 

phòng, chống dịch Covid-19 là quan 

điểm chỉ đạo của huyện trong thời 

gian qua. Huyện đã tổ chức gặp mặt, 

đối thoại với doanh nghiệp, tuyên 

truyền việc chấp hành nghiêm các văn 

bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19; chủ động xây dựng các phương án, 

kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp 

các hạng mục, duy trì lực lượng lao 

động tại chỗ; khuyến khích các doanh 

nghiệp, hợp tác xã liên kết hỗ trợ 

nhau, ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản 

phẩm của nhau. Đồng thời, thành lập 

và duy trì hoạt động thường xuyên 

đường dây nóng kết nối với doanh 

nghiệp và khách du lịch, kịp thời nắm 

bắt tình hình, tiếp nhận thông tin, có 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp và du khách; cam kết Chương 

trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 

Nam”, với các nội dung: Giảm giá 

tour, tuyến; giảm giá dịch vụ; cam kết 

điểm đến an toàn, thân thiện. Nhờ chủ 

động triển khai đồng bộ các giải pháp, 

lĩnh vực dịch vụ du lịch của huyện 

Quỳnh Nhai đang dần hồi phục và có 

những chuyển biến tích cực. 

 Tiên phong khai phá du lịch 

lòng hồ Thủy điện Sơn La, Hợp tác xã 

Du lịch Quỳnh Nhai Travel (Chiềng 

Bằng) đã ghi dấu ấn với du khách qua 

sản phẩm dịch vụ: Tour du lịch lòng 

hồ Thủy điện Sơn La, cho thuê du 

thuyền tham quan, Khu Du lịch vịnh 

Uy Phong. Anh Là Văn Phong, Giám 

đốc Hợp tác xã, thông tin: Do ảnh 

hưởng của dịch bệnh, doanh thu 9 

tháng năm 2020 của Hợp tác xã giảm 

khoảng 40% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Hiện nay, để thu hút du khách, 

cùng với việc nâng cao chất lượng 

phục vụ, tu sửa và nâng cấp phương 

tiện vận chuyển, Hợp tác xã đang áp 

dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 

20% cho du khách từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (trừ ngày lễ). Ví dụ tour 

vịnh Uy Phong, đoàn khách từ 10 - 20 

người, trước đây có giá 280.000 

đồng/người, nay giảm còn 224.000 

đồng/người, bao gồm: Vé tham quan 

các điểm; hướng dẫn viên du lịch; 1 

bữa trưa với các món ăn dân tộc, đặc 

sản cá sông Đà; du thuyền di chuyển 
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và tham quan lòng hồ 2 chiều. Tới 

đây, Hợp tác xã sẽ cung cấp thêm một 

số dịch vụ trải nghiệm mới cho du 

khách, như: Trò chơi cảm giác mạnh 

dưới nước, dịch vụ lưu trú trên mặt hồ 

và những tiểu cảnh để du khách check 

in. 

 Tour Đảo Trái tim và khu du 

lịch cộng đồng kết hợp tắm khoáng 

nóng bản Bon (Mường Chiên) 

của Hợp tác xã Du lịch sinh thái 

Quỳnh Nhai cũng là một trong những 

địa điểm được nhiều du khách yêu 

thích, lựa chọn... Sau nửa tháng mở 

cửa hoạt động đón khách trở lại, lượng 

khách truy cập websile liên hệ tìm 

hiểu thông tin và đặt tour du lịch đã 

tăng dần, đặc biệt dịp cuối tuần. Để 

kích cầu, Hợp tác xã đang áp dụng 

chương trình giảm giá sâu cho du 

khách, chỉ từ 180 - 200 nghìn 

đồng/người cho tour du lịch trải 

nghiệm lòng hồ. Ông Đặng Quang 

Giàu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp 

tác xã, thông tin: Hiện nay, Hợp tác xã  

đã hoàn thiện và bắt đầu đưa một phần 

hạng mục resort vào phục vụ khách, 

với quy mô 10 căn trên Đảo Trái tim, 

còn lại tại khu đầu cầu Pá Uôn, với giá 

dịch vụ từ 300 - 370 nghìn 

đồng/người/đêm, hứa hẹn mang đến 

những trải nghiệm thú vị cho du 

khách. 

 Với quyết tâm đưa hoạt động 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn của huyện, một trong những giải 

pháp trọng tâm được huyện Quỳnh 

Nhai đưa ra trong thời gian tới đó là, 

tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ 

thống các chợ trung tâm, chợ ven hồ; 

xây dựng mới và nâng cấp hệ thống 

kết cấu hạ tầng giao thông. Tạo môi 

trường thuận lợi thu hút các nhà đầu 

tư có tiềm lực tham gia đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng du lịch. Lấy du 

lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du 

lịch trải nghiệm, mạo hiểm và du lịch 

văn hóa tâm linh làm nòng cốt cho 

phát triển hoạt động du lịch; quan tâm, 

đầu tư hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho dịch vụ du 

lịch... Tin rằng, với sự quan tâm, đầu 

tư thích đáng của ngành du lịch, chính 

quyền địa phương và sự nỗ lực, cố 

gắng của cộng đồng doanh nghiệp, du 

lịch Quỳnh Nhai sẽ vượt qua khó khăn 

do ảnh hưởng dịch Covid-19, tiếp tục 

phát huy tiềm năng, lợi thế, trở thành 

điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh nói 

riêng và vùng Tây Bắc nói chung. 
 

Minh Thu 

(baosonla.org.vn - Ngày 8/10/2020) 

 

 

   
 

DU LỊCH PHÙ YÊN SƠN LA 

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA 
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 Phù Yên Sơn La có gì đẹp? 

 Phù Yên là một trong những huyện miền núi thuộc tỉnh Sơn La với độ cao 

hơn 1000m, hứa hẹn sẽ là địa điểm “phượt” mới mẻ và đầy thú vị. Hơn 500 năm 

trước, vùng đất này đã được vua Lê Thái Tổ ra chiếu gọi là châu Phù Hoa. Đến thời 

Nguyễn, năm 1814 đổi tên là châu Phù Yên. 

 Được thiên nhiên ban tặng những dãy núi cao trùng điệp, những ngọn đồi 

thoai thoải, những khu rừng rậm xanh ngắt và những thung lũng e ấp nép mình bên 

sườn núi.... Tất cả tạo nên một bức tranh nghệ thuật khổng lồ, một tuyệt tác kỳ diệu 

của tạo hóa. Vẻ đẹp kỳ vĩ và thơ mộng đặc trưng ấy đã làm nao lòng biết bao người 

lữ khách khi đến vùng rẻo cao Tây Bắc. Chỉ cần được chiêm ngưỡng khung cảnh 

thiên nhiên mộc mạc nơi đây, ta lại tìm thấy những phút giây bình yên và an nhiên 

biết nhường nào! 

 Hơn thế nữa, đồng bào các dân tộc ở Phù Yên còn có nhiều nét giá trị văn 

hóa rất riêng. Nếu như vùng cao Kim Bon, Suối Tọ, Suối Bau mang đậm bản sắc 

của dân tộc H’Mông với nét độc đáo ném pa pao, giã bánh dày, thổi kèn gọi bạn... 

Thì vùng thấp lại giữ chân du khách gần xa bởi cảnh sắc lòng sông Đà mênh mang 

với cá nướng, cơm lam, điệu múa xòe hấp dẫn. 

 Các điểm du lịch nổi tiếng tại Phù Yên, Sơn La 

 Miên man hồ Suối Chiếu 

 Trước đây, hồ Suối Chiếu chỉ là một con suối nhỏ chảy ra sông Đà. Năm 

2009, nhận thấy tiềm năng du lịch và phát triển nông nghiệp nơi đây, tỉnh và huyện 

đã quyết định ngăn dòng đắp đập để làm hồ thủy lợi Suối Chiếu. Đến năm 2012 thì 

hồ Suối Chiếu chính thức đi vào hoạt động. 

 Với diện tích mặt hồ 51ha, hồ Suối Chiếu có dung tích hơn 4 triệu mét khối 

nước. Ngoài tác dụng cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và tưới nước cho 

những cánh đồng lúa của các xã bên dưới lưu vực, hồ Suối Chiếu còn được sử dụng 

để nuôi cá lồng cho hiệu quả cao. 

  Hồ Suối Chiếu với làn nước trong xanh hòa cùng núi đồi, rừng cây thăm 

thẳm đã tạo ra một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp thu hút khách du lịch tới khám 

phá. Bạn có thể thuê thuyền để tham quan lòng hồ Suối Chiếu và xuống thuyền ở 

đoạn cuối hồ để bắt đầu khám phá dòng suối Chiếu thơ mộng. Dòng suối chảy qua 

những phiến đá nhấp nhô, càng vào sâu dòng nước càng mát lạnh và trong vắt. Vào 

những ngày trời oi bức, Suối Chiếu trở thành nơi tắm mát không thể tuyệt vời hơn 

dành cho cả du khách và người dân bản địa. 

 Mùa ngọc trời trên cánh đồng Mường Tấc 

 Mường Tấc tự hào là một trong tứ đại cánh đồng rộng nhất Tây Bắc, sau 

cánh đồng Mường Thanh (tỉnh Điện Biên), Mường Lò (tỉnh Yên Bái), Mường Than 
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(tỉnh Lai Châu). Cánh đồng Mường Tấc rộng đến 1.600ha, ôm trọn ba phía của thị 

trấn Phù Yên với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn ngút tầm nhìn. 

 Mường Tấc trồng được 2 vụ mùa lúa mỗi năm, vụ xuân hè từ tháng 2 đến 

tháng 6, vụ hè thu từ tháng 7 đến tháng 11. Nhờ lao động cần cù, chịu thương chịu 

khó mà bà con các dân tộc mảnh đất Phù Hoa đã tạo ra những mùa ngọc trời ấm no. 

Đến mùa lúa chín với sắc vàng óng ả như tô điểm thêm cho những thửa ruộng. 

Chúng luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhiếp ảnh gia từ mọi miền đổ về săn 

ảnh. 

 Mường Tấc không chỉ là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên đẹp xuất sắc mà 

còn là xứ sở của những câu đang, câu ví trữ tình. Nơi đây có nhiều món ăn mang 

đậm hương vị núi rừng, trong đó nhất định phải kể đến món cá suối Tấc, tiếng Thái 

gọi là “Pa nặm Tấc”. 

 Rừng Noong Cốp - lá phổi xanh của huyện Phù Yên 

  Nèm trên địa bàn xã Quang Huy, rừng Noong Cốp có diện tích hơn 1.300ha 

trồng cây thông, đây được coi là lá phổi xanh của huyện Phù Yên và là điểm du lịch 

sinh thái hấp dẫn. Trước kia ở khu rừng này có một cái ao, mỗi khi mùa mưa đến là 

tự nhiên có rất nhiều ếch, do đó người dân đặt tên là “Noong Cốp” (nghĩa là “ao 

ếch”). 

 Rừng Noong Cốp nằm ở độ cao 1.023m so với mực nước biển, từ đây có thể 

bao quát hết toàn cảnh Phù Yên với con suối Tấc uốn lượn qua cánh đồng Mường 

Tấc phì nhiêu. Điều đặc biệt có một không hai ở khu rừng này chính là sự thay đổi 

của cảnh quan trong ngày. Cả khu rừng như chào xuân khi được bao phủ bởi làn 

sương trắng mỏng vào buổi sáng sớm, trưa đến thì nắng vàng rực rỡ chiếu qua từng 

tán cây cho ta cảm thấy oi ả như mùa hè, rồi những vệt sương phủ xuống khi chiều 

buông sẽ làm ta cảm giác như mùa thu, không gian tĩnh mịch khi đêm về với tiết 

trời se se lạnh lại giống những ngày đông hiu hắt. 

 Đến rừng thông Noong Cốp, nếu được bạn đừng bỏ lỡ cơ hội cắm trại giữa 

thiên nhiên. Không chỉ hòa mình sống cùng thiên nhiên đất trời, bạn còn được khám 

phá những nét văn hóa truyền thống đặc sắc và thưởng thức những món ăn dân tộc 

Mường, Thái vô cùng độc đáo. Ở đây có rất nhiều loại rau rừng đặc sản như rau 

sắng, măng lay, măng đắng, măng tre, lá xồm pon... 

 Khu rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mờ ảo cùng những làn sương 

  Trước kia khu rừng này có tên là rừng bản Nhọt, sau đó được đổi tên thành 

Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đối với 

công lao to lớn của vị Đại tướng hào kiệt. Đây là nơi gắn liền với những câu chuyện 

lịch sử hào hùng của dân tộc, là nơi in đậm dấu chân của đoàn quân năm xưa. 

 Trải qua bao năm tháng, khu rừng già vẫn vẹn nguyên những gốc cây cổ thụ 
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lâu năm, vẫn cứ căng tràn sức sống. Men theo con đường nhỏ bước vào khu rừng 

bạn sẽ được tìm hiểu câu chuyện lịch sử năm xưa. Lắng nghe âm thanh của thiên 

nhiên với tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió vi vu và tiếng côn 

trùng văng vẳng bên tai. 

 Say đắm vẻ đẹp hồ sông Đà ở đất Phù Yên 

 Thả hồn phiêu du cùng dòng nước êm đềm, ngắm nhìn những gợn sóng lăn 

tăn trên mặt hồ sông Đà mà quên cả thời gian sẽ là một trải nghiệm không thể nào 

quên khi đến mảnh đất Phù Yên. Hồ sông Đà mang một vẻ đẹp mộc mạc, bình dị và 

bình yên đến lạ. Bạn sẽ được thoải mái thư giãn, tạm quên đi những bộn bề lo toan 

của cuộc sống, chỉ còn riêng bạn với thiên nhiên mà thôi. 

 Không chỉ vậy, bạn còn được hòa mình vào lễ hội khắp Thái, đang Mường, 

Mợi, Xíp Xí, Lập tịch, Gầu tào... để thưởng thức những món ăn dân tộc đặc sắc và 

đắm say trong những vòng xòe cuốn hút, rượu cần ngây ngất men say, ánh lửa bập 

bùng và giọng hát ngọt ngào của các nàng thiếu nữ miền sơn cước trong bộ trang 

phục váy xòe nhiều màu sắc rực rỡ. 

 

                                                                          (mocsuong.vn - Ngày 4/2/2020) 

 

 

 

 

 

 




