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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện nhiệm vụ đón tiếp khách tham quan, 

 kết nối tour, tuyến du lịch tại Khu du lịch Tân Trào  

 

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

 Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 21 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-TTg, ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di 

tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du 

lịch đến năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào, 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 17/10/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang;   

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 13/11/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang; 

 Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc 

gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030; 

 Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh Tuyên 

Quang và sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm xúc tiến  đầu tư tỉnh 

Tuyên Quang. 

 Căn cứ Kế hoạch 132/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về tổ chức thực hiện hoạt động đón khách tham quan; kết nối các 

tour, tuyến du lịch vào các địa danh, các điểm du lịch tại Khu du lịch Tân Trào và 

Khu du lịch sinh thái Na Hang – Lâm Bình. 

 Để thực hiện nhiệm vụ công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, ngày 17/6/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bàn 
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giao nhiệm vụ đón tiếp khách du lịch, kết nối tour, tuyến du lịch tại Khu du lịch Tân 

Trào sang Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh để Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh 

thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo việc 

thực hiện nhiệm vụ đón tiếp khách du lịch, kết nối tour, tuyến du lịch tại Khu du 

lịch Tân Trào như sau: 

Thời gian đón tiếp khách du lịch: Kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2021; Thời 

gian mở cửa đón tiếp khách từ 7 giờ 00 phút sáng đến 17 giờ 00 phút chiều các 

ngày trong tuần. 

Địa điểm đón tiếp và đăng ký tham quan: Cơ sở đón tiếp khách của Ban 

Quản lý các khu du lịch tại Khu du lịch Tân Trào; Địa chỉ: thôn Lũng Búng, xã 

Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Để phát huy tiềm năng thể mạnh về tài nguyên du lịch của tỉnh tạo ra nhiều 

sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn thu hút du khách khi đến với du lịch Tuyên Quang. 

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh xác định Khu du lịch Tân Trào là Khu du lịch 

trọng tâm, là đầu mối kết nối du lịch với các khu, điểm du lịch khác trong tỉnh và 

ngoài tỉnh có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh, từ nơi 

đón tiếp của Ban Quản lý tại Tân Trào, du khách sẽ được tư vấn, giới thiệu các 

tour, tuyến du lịch, các sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Khu du lịch Tân Trào và các 

sản phẩm du lịch hấp dẫn tại các khu, điểm du lịch khác của tỉnh Tuyên Quang. 

Tại Khu du lịch Tân Trào Ban Quản lý các khu du lịch tổ chức cho khách 

tham quan các chương trình du lịch gồm: Du lịch về nguồn (tham quan các di tích 

lịch sử cách mạng, kháng chiến); Du lịch văn hoá (tham quan làng văn hoá Tân Lập, 

tìn hiểu văn hoá người dân tộc Tày, nghe hát then, thưởng thức ẩm thực, nghỉ ngơi 

tại nhà sàn); Du lịch sinh thái - trải nghiệm (trinh phục núi Hồng ngắm rừng 

nguyên sinh, câu cá, bơi mảng trên hồ Nà Nưa); tổ chức các sự kiện (Sinh hoạt 

chuyên đề, Kết nạp đội, Đoàn, Đảng, Dâng hương, Báo công, Hội trại…); Hỗ trợ 

cung cấp các dịch vụ du lịch theo yêu cầu của khách tham quan tại Khu du lịch 

Tân Trào.  

Thông tin liên hệ: 

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang 

Trụ sở chính tại thành phố Tuyên Quang: Địa chỉ, số 148 đường Xuân Hoà, 

phường Minh xuân, thành phố Tuyên Quang 

Cơ sở đón tiếp khách và đăng ký tham quan tại Khu du lịch Tân Trào: Địa 

chỉ, thôn Lũng Búng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  

Trưởng Ban: Đỗ Trung Kiên – Số điện thoại: 0978. 565.199 

Phó Trưởng Ban: Lê Quốc Thu – Số điện thoại: 0913. 256. 550 

Phòng Nghiệp vụ Du lịch: Lê Thị Thu Hoà -  Hotline: 0982.325.288  

Website: bqlckdltuyenquang.gov.vn 

Fanpage: BQL các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang 
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Khu du lịch Tân Trào: Số điện thoại: 02073.876.368 

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo đến 

Quý cơ quan, đơn vị, các doanh nhiệp lữ hành, hiệp hội doanh nghiệp, du khách 

trong và ngoài tỉnh được biết. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh rất hân hạnh được 

đón tiếp và hợp tác./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND; 
- UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Tổng Cục du lịch; 

- Cục lữ hành; 
- Hiệp hội du lịch các tỉnh; 

- Câu Lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UB MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Các Công ty, Doanh nghiệp Lữ hành; 

- Lãnh đạo BQL; 

- Văn phòng; 

- Phòng Nghiệp vụ Du lịch; 

- Lưu: VT (Hòa). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Trung Kiên 
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