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KẾ HOẠCH 

Xây dựng sản phẩm tour du lịch tâm linh dọc sông Hồng kết nối 

Đền Thượng - Đền Bảo Hà - Sa Pa - Fansipan 

 

 

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban 

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh ngày 21/12/2020 

(Thông báo số 109-TB/TU ngày 22/12/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy) và Kế 

hoạch số 254/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về phát triển 

sản phẩm du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch xây dựng sản phẩm tour du 

lịch tâm linh dọc sông Hồng kết nối Đền Thượng - Đền Bảo Hà - Sa Pa – 

Fansipan, cụ thể như sau:     

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh (dọc sông Hồng) trên cơ sở kế thừa 

các sản phẩm du lịch tâm linh đã có thương hiệu của tỉnh. Kết nối chặt chẽ các 

điểm du lịch tâm linh dọc sông Hồng và Khu du lịch quốc gia Sa Pa - Cáp treo 

Fansipan. 

- Xây dựng các tour, tuyến phù hợp với thị hiếu của du khách trên cơ sở 

khảo sát thực địa của các cơ quan, các địa phương liên quan và các công ty lữ 

hành của tỉnh để đề xuất với UBND tỉnh hoàn thiện hạ tầng cho sản phẩm du 

lịch đường sông. 

- Tạo ra sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn trên sông Hồng, khai 

thác tiềm năng, lợi thế về vận tải đường thủy trong phát triển du lịch của tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan 

trong nhiệm vụ xây dựng sản phẩm tour du lịch tâm linh dọc sông Hồng kết nối  

Đền Thượng - Đền Bảo Hà - Khu du lịch quốc gia Sa Pa - Cáp treo Fansipan. 

- Sản phẩm được xây dựng có tính khả thi cao, đảm bảo yếu tố hấp dẫn du 

khách và đảm bảo an toàn cho khách du lịch. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Khảo sát đánh giá hiện trạng, khả năng kết nối, tiềm năng phát 

triển thành sản phẩm du lịch: 
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1.1.  Khảo sát tiền trạm tour du lịch tâm linh: 

- Nội dung: Thành lập đoàn khảo sát do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chủ trì, đánh giá tính khả thi, khả năng kết nối, hạ tầng của các điểm du lịch tâm 

linh dọc sông Hồng: Đền Mẫu Trịnh Tường (Bát Xát) - Đền Thượng - Chùa Tân 

Bảo - Đền Mẫu Lào Cai - Đền Cấm - Đền Quan - Đền Vạn Hòa - Đền Đôi Cô - 

Chùa Cam Lộ - Đền Ngòi Bo - Đền Cô Ba - Đền Đồng Ân (Bảo Thắng) - Đền 

Kim Sơn - Đền Cô Tân An - Đền Bảo Hà - Đền Làng Lúc (huyện Bảo Yên). 

Lựa chọn các điểm tâm linh khả thi để xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh dọc 

sông Hồng. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Thời gian: 3 ngày 2 đêm (dự kiến tháng 5 năm 2021). 

1.2. Tổ chức đoàn khảo sát liên ngành đánh giá tính khả thi, hạ tầng 

của tuyến du lịch tâm linh:  

- Nội dung: Thành lập đoàn khảo sát liên ngành đánh giá tính khả thi, hạ 

tầng của tuyến du lịch tâm linh (cảng, bãi đỗ xe, các cơ sở vật chất, dịch vụ đi 

kèm,...), cơ sở vật chất của từng điểm di tích (đã được lựa chọn trong khảo sát 

tiền trạm) theo điều kiện của điểm du lịch, các điều kiện đảm bảo trở thành sản 

phẩm du lịch tâm linh theo hai lộ trình đường thủy và đường bộ: Đền Bảo Hà - 

Đền Thượng - hệ thống các Đền trên địa bàn thị xã Sapa -  Khu du lịch cáp treo 

Fansipan. 

- Thành phần đoàn khảo sát (dự kiến 30 người): Văn phòng UBND tỉnh; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Sở Tài 

nguyên và Môi trường; UBND thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và huyện Bảo 

Yên; Hiệp hội Du lịch Lào Cai; Hiệp hội Du lịch Sa Pa; Báo Lào Cai; Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh. 

- Thời gian: 2 ngày 1 đêm (dự kiến tháng 5 năm 2021). 

1.3. Hội thảo đánh giá tính khả thi và đề xuất các giải pháp phát triển 

sản phẩm du lịch tâm linh:  

- Mục đích: Trao đổi thông tin, đánh giá tính khả thi của tuyến du lịch, đề 

xuất các giải pháp tăng cường liên kết tour, tuyến du lịch, tạo ra những sản phẩm 

du lịch hấp dẫn phục vụ du khách trong và ngoài nước. Kết thúc hội thảo, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất kiến nghị đối với UBND tỉnh để hoàn 

thiện kết cấu hạ tầng cho tuyến du lịch dọc sông Hồng và đề nghị Sở Giao thông 

Vận tải- Xây dựng phối hợp trong công tác quản lý phương tiện vận tải du lịch 

đường sông (nếu khả thi). 

- Thời gian: dự kiến tháng 6/2021 (sau khi kết thúc chương trình khảo 

sát). 

- Thành phần: Thường trực UBND tỉnh; Thành phần đoàn khảo sát; Lãnh 

đạo các sở ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông Vận tải - Xây 

dựng; Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và 
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huyện Bảo Yên; Đại diện các điểm du lịch trong hành trình tour; Báo Lào Cai; 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (dự kiến 40 đại biểu). 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giao thông Vận tải – Xây 

dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Xây dựng, hoàn thiện sản phẩm du lịch tâm linh: 

2.1. Đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch đường sông: 

- Nội dung:  

+ Xác định các địa điểm bến đỗ thuyền để xây dựng cố định thành các 

điểm đỗ của thuyền đảm bảo an toàn và mỹ quan. Xác định các điểm dừng chân; 

hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn dọc tuyến; Bản đồ du lịch tuyến,... 

+ Lựa chọn, hướng dẫn các phương tiện vận chuyển đường thủy để đảm 

bảo theo tiêu chuẩn đón khách du lịch. Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 

15/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định điều kiện của người điều khiển 

phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương 

tiện vận tải khách du lịch, trong đó có phương tiện thủy nội địa. 

- Thời gian: Quý III năm 2021. 

- Đơn vị thực hiện:  Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; UBND thành phố Lào Cai và UBND huyện Bảo Yên. 

- Kính phí: Về đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ được Sở Giao thông Vận tải - Xây 

dựng dự toán sau khi khảo sát thực tiễn và báo cáo UBND tỉnh. 

2.2. Tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia vào sản phẩm tuyến 

du lịch tâm linh dọc sông Hồng kết nối Đền Thượng - Đền Bảo Hà – 

Fansipan: 

- Nội dung: Tổ chức 02 lớp tập huấn tại Sa Pa, Bảo Yên và thành phố Lào 

Cai về kỹ năng du lịch, kỹ năng xử lý tình huống và quy định thực hành tín 

ngưỡng cho các lực lượng: Lái thuyền, hướng dẫn viên tại điểm du lịch tâm linh, 

ban quản lý các điểm du lịch tâm linh, lực lượng công chức phòng Văn hóa 

Thông tin các địa phương phụ trách lĩnh vực du lịch; các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ tại các điểm du lịch tâm linh. 

- Thời gian: Quý IV năm 2021. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ q uan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, UBND thành phố 

Lào Cai, thị xã Sa Pa và UBND huyện Bảo Yên. 

3. Khai thác thí điểm sản phẩm tuyến du lịch tâm linh dọc sông Hồng 

kết nối Đền Thượng - Đền Bảo Hà – Fansipan: 

3.1. Tổ chức đoàn Famtrip cho doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan 

truyền thông để giới thiệu sản phẩm du lịch tâm linh: 
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- Nội dung: Tổ chức đoàn khảo sát sản phẩm du lịch tâm linh giành cho 

đối tượng là các công ty du lịch, các cơ quan truyền thông báo chí: Để đánh giá 

sản phẩm đồng thời quảng bá cho sản phẩm du lịch dọc sông Hồng. 

- Thành phần (dự kiến 30 người): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh; doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị truyền thông khu vực Hà Nội. 

3.2. Tổ chức khai trương tour du lịch tâm linh:  

- Nội dung: Lựa chọn đơn vị lữ hành để khai thác tour du lịch tâm linh. Tổ 

chức lễ khai trương tour và đón đoàn khách đầu tiên thử nghiệm sản phẩm du 

lịch tâm linh dọc sông Hồng kết nối Đền Thượng - Đền Bảo Hà - Fansipan. 

- Mục đích: Khai trương, giới thiệu sản phẩm du lịch mới để các đơn vị lữ 

hành căn cứ xây dựng tour du lịch chào bán rộng rãi tới du khách trong và ngoài 

nước. 

- Thời gian: Quý IV năm 2021. 

- Đơn vị thực hiện: Công ty lữ hành được lựa chọn. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao 

thông Vận tải - Xây dựng; UBND thành phố Lào Cai; Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

Ban quản lý các điểm du lịch tâm linh trên hành trình tour; Công ty TNHH Dịch 

vụ Du lịch cáp treo Fansipan Sapa.  

3.3. Tuyên truyền quảng bá về sản phẩm tuyến du lịch tâm linh dọc 

sông Hồng kết nối Đền Thượng - Đền Bảo Hà – Fansipan: 

- Nội dung:  In ấn 5.000 tập gấp giới thiệu về sản phẩm tuyến du lịch tâm 

linh dọc sông Hồng kết nối Đền Thượng – Đền Bảo Hà - hệ thống các Đền trên 

địa bàn thị xã Sapa (Đền Hoàng Phố, Đền Mẫu, Đền Thượng) - Fansipan, tăng 

cường quảng bá sản phẩm trên các website du lịch của tỉnh và thông qua các 

kênh của hiệp hội du lịch; Quảng bá về tuyến du lịch trên Báo Lào Cai và Đài 

Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai, các báo, tạp chí ngoài tỉnh. 

- Thời gian: Quý I năm 2022. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Báo Lào Cai; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Hiệp 

hội Du lịch tỉnh. 

III. KINH PHÍ  

Kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa (đã được phê 

duyệt tại Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về Kích 

cầu Du lịch “Hương sắc Lào Cai” năm 2021). Riêng đối với kinh phí về đầu tư 

cơ sở hạ tầng du lịch đường sông, giao Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tiến 

hành khảo sát và lập dự toán chi tiết, báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng UBND tỉnh: 
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- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc ban hành Giấy 

mời dự Hội thảo và chuẩn bị tài liệu cho lãnh đạo UBND chủ trì Hội thảo. 

- Cử nhân sự tham gia khảo sát. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Thường trực, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động 

theo Kế hoạch. 

- Là đầu mối liên hệ với Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Sở Tài 

nguyên Môi trường, UBND thành phố Lào Cai, UBND thị xã Sa Pa và UBND 

huyện Bảo Yên để thống nhất các nội dung trong quá trình xây dựng sản phẩm. 

- Liên hệ với Ban quản lý các điểm du lịch tâm linh dọc sông Hồng và 

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa để thống nhất các nội 

dung xây dựng tour du lịch và tạo điều kiện cho đoàn khảo sát. 

- Chủ động kết nối với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch. 

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND 

tỉnh. 

- Tiến hành quảng bá sản phẩm trên các website du lịch do Trung tâm 

Thông tin và Xúc tiến Du lịch quản lý. 

3. Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng: 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình khảo sát 

thực địa và tư vấn các điểm đỗ, bến tàu; tập huấn các chủ phương tiện đường 

thủy; Cử cán bộ tham gia xây dựng sản phẩm đường thủy. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải - 

Xây dựng, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan để xác định vị trí các 

điểm cảng, bãi đỗ xe, các cơ sở đi kèm,… đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và bảo vệ môi trường. 

- Cử cán bộ chuyên trách tham gia chương trình khảo sát và lãnh đạo Sở 

tham dự hội thảo. 

5. Sở Tài Chính: 

Thẩm định dự toán kinh phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình 

UBND tỉnh xem xét quyết định. 

6. UBND thành phố Lào Cai, UBND thị xã Sa Pa, UBND huyện Bảo 

Yên:  

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình 

xây dựng tour du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác tour. 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Ban quản lý các điểm du lịch tâm 

linh phối hợp để xây dựng sản phẩm mới. 

7. Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch Sa Pa: 

- Cử thành viên Hiệp hội tham gia đoàn khảo sát. 
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- Giới thiệu công ty lữ hành uy tín để đảm nhiệm vận hành tour thử 

nghiệm đường sông. 

- Quảng bá giới thiệu về sản phẩm tour du lịch tâm linh dọc sông Hồng 

kết nối Đền Thượng - Đền Bảo Hà - Fansipan trên các kênh thông tin của Hiệp 

hội. 

8. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch cáp treo Fansipan Sapa; Ban quản 

lý Đền Bảo Hà, Đền Thượng:  

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình 

xây dựng tour du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác tour. 

- Cử nhân sự tham gia đoàn khảo sát và Hội thảo đánh giá tính khả thi của 

tour du lịch. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng tour du lịch tâm linh dọc sông Hồng kết 

nối Đền Thượng - Đền Bảo Hà – Sa Pa - Fansipan; UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu 

các sở ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao & DL, Giao 

thông Vận tải - Xây dựng, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch TX Sa Pa; 

- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh; 

- UBND: TP Lào Cai; TX Sa Pa, Bảo Yên, 

Bát Xát; 

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch cáp treo 

Fansipan Sapa;  

- Ban quản lý Đền Bảo Hà, Đền Thượng; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, QLĐT3, VX3.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                Hoàng Quốc Khánh 
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