
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

 

Số:          /BC-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

              Yên Định, ngày      tháng 7  năm 2021 

 

                                       BÁO CÁO 

         Kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2021 

 

Kính gửi:    Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. 

Thực hiện Công văn số 2446/SVHTTDL-QLDL, ngày 30/6/2021 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá về báo cáo kết quả hoạt động du lịch 6 

tháng đầu năm 2021. UBND huyện Yên Định báo cáo kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Kết quả công tác chỉ đạo điểu hành 6 tháng đầu năm 2021. 

1.1. Kết quả đạt được trong việc xây dựng Chương trình, Đề án 

Thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó: Triển khai các Chương trình, Đề án, 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. UBND huyện xây dựng Đề án phát triển du lịch gắn với phát 

huy các giá trị lịch sử văn hoá huyện Yên Định, giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 (hiện nay Đề án đang hoàn thiện). 

1.2. Kết quả trong hoạt động du lịch 

Triển khai các hoạt động du lịch bằng hình thức tham quan các di tích lịch 

sử - văn hóa, lịch sử cách mạng gắn với du lịch tâm linh làm mục tiêu cơ bản; 

lấy các lễ hội truyền thống làm điểm nhấn để thu hút khách du lịch; lấy các giá 

trị kiến trúc từ những di tích, danh thắng để hấp dẫn khách tham quan. Đưa Di 

sản Văn hóa phi vật thể Lễ hội Trò Chiềng, xã Yên Ninh trở thành sản phẩm văn 

hóa du lịch. Nhưng do diễn biến tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp và 

thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên các hoạt động chỉ dừng ở hình thức 

dâng lễ, dâng hương, tham quan theo mức độ giãn cách mật độ khách, tuân thủ 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. 

1.3. Hạn chế 

- Huyện Yên Định là một huyện hiện tại chưa có thế mạnh phát triển về 

Du lịch, các lễ hội văn hóa gắn với di tích chưa thực sự phát huy thu hút được du 

khách. Các điểm danh thắng của thiên nhiên gần như chưa có.  
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- Chưa xây xựng hoàn thiện được Quy hoạch về phát triển du lịch, do đó 

chưa có chương trình hoạt động cụ thể gắn với từng điểm, từng đơn vị, từng vùng, 

chưa có đánh giá tổng thể có hệ thống những tiềm năng, những điều kiện về kinh 

tế - xã hội, cơ sở hạ tầng và các nguồn lực khác cho phát triển du lịch; chưa tạo ra 

được những sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng, mang thương hiệu của 

huyện để hấp dẫn khách du lịch tại các điểm tham quan. 

1.4. Nguyên nhân 

Vị trí địa lý và tiềm năng du lịch Yên Định chưa thực sư thuận lợi cho 

phát triển du lịch; cơ sở hạ tầng giao thông, các điểm gắn kết nối với các tuyến 

du lịch khác trong tỉnh chưa thuận lợi. Hoạt động thu hút đầu tư các nguồn lực 

xã hội hóa cho phát triển du lịch còn hạn chế. 

2. Kết quả thực hiện Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 

về phê duyệt danh mục các nhiệm vụ thực hiện chương trình phát triển du 

lịch Thanh Hoá năm 2021 

Tại Quyết định, Mục III, các nhiệm vụ cải thiện môi trường du lịch có nội 

dung: Huyện Yên Định được hỗ trợ xây dựng khu vệ sinh đạt tiêu chuẩn tại khu 

du lịch di tích Núi và Đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ. Đến nay, đã được đoàn công 

tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khảo sát, chọn vị trí. 

II. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Tiếp tục tham mưu và hoàn thiện Đề án phát triển du lịch gắn với phát 

huy các giá trị lịch sử văn hoá huyện Yên Định, giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 để đưa vào thực hiện. 

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, huy động tối đa 

và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch Yên Định có tính liên 

ngành, liên vùng, phấn đấu từng bước đưa Yên Định trở thành điểm đến hấp dẫn 

và là vùng tiệm cận với các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. 

3. Lựa chọn các sản phẩm OCOP của huyện giới thiệu làm phát triển sản 

phẩm du lịch mang đậm nét quê hương và con người vùng đất Yên Định. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1.  Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về hoạt động phát triển du 

lịch với từng loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về công tác QLNN và điều 

hành các hoạt động lễ hội văn hóa, các phương pháp tổ chức hoạt động phát 

triển du lịch.  
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Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2021 

huyện Yên Định báo cáo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo 

theo quy định./. 

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT, VHTT.                               

       

        

 

                 Lê Xuân Thành 
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