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UBND HUYỆN KON RẪY 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:         /BC-VHTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Kon Rẫy, ngày      tháng      năm  

BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát tiềm năng du lịch cộng đồng và đề xuất một số nhiệm vụ, 

giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn huyện 

    

    Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện. 

Thực hiện Thông báo số: 114/TB-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân huyện về kết luận Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp trực tuyến thường kỳ 
tháng 11năm 2021; Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo, cụ thể như sau: 

I. Kết quả khảo sát tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng 

1. Làng Kon Brăp Du, thôn 5, xã Tân Lập 

Tổng dân số 772 người; đồng bào DTTS 746 người (chủ yếu người Ba Na, nhánh 
Giơ Lâng, chiếm 96,63 %); 186 hộ gia đình (trong đó: còn 25 hộ nghèo, chiếm 13,44 
%; 15 hộ cận nghèo, chiếm 8,06 %).  

Thuận lợi: Có 16 bộ cồng chiêng, 02 đội cồng chiêng và đội múa xoang, 02 nghệ 
nhân (nghệ nhân cồng chiêng). Thôn đạt chuẩn Thôn văn hóa; có 135 gia đình văn hóa 
(chiếm tỷ lệ 72,58 %). Mặt khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết 
định số 1731/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2021 về việc công bố Danh mục di 
sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Theo đó, đã đưa “Tập quán xã hội và tín ngưỡng 
LỄ “ÉT ĐÔNG” CỦA NHÓM GIƠ LÂNG (BA NA) huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum” 
vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là một thuận lợi hết sức căn 
bản, quan trọng trong xây dựng, hình thành và phát triển “Làng văn hóa Du lịch cộng 
đồng Kon Brắp Ju”. Ngoài ra, một lễ hội, phong tục truyền thống khác như: ăn lúa 
mới, cúng máng nước… cũng được duy trì. Nghề truyền thống còn giữ gìn: Đan lát, 
Dệt thổ cẩm. Các món ăn, ẩm thực truyền thống hiện có: lá mì, măng le, thịt chuột, cá 
suối, cơm lam, măng chua, măng khô xào gà. Cơ sở hạ tầng hiện có (đường, điện, nước, 
trường).  

Khó khăn: Đây hiện còn là một thôn thuần nông, người dân chủ yếu sinh sống 
bằng nghề nông (trồng lúa rẫy, ruộng nước, khoai sắn). Việc áp dụng khoa học kỹ 
thuật hiện đại vào sản xuất chưa nhiều. 

 Kiến thức của người dân về du lịch cộng đồng: Có 01 hộ dân làm du lịch cộng 
đồng; đa số người dân không có kiến thức về du lịch cộng đồng, chưa nhận thức rõ về 
tiềm năng, lợi thế của thôn làng mình trong hình thành và phát triển du lịch cộng đồng; 
chưa biết làm du lịch cộng đồng. 

2. Thôn Trăng Nó - Kon Blo, xã Đăk Kôi 



2 

 

Tổng dân số 409 người; đồng bào DTTS 309 người (chủ yếu người Xơ Đăng, 
chiếm 75,55 %); 110 hộ gia đình (trong đó: còn 44 hộ nghèo, chiếm 40%; 15 hộ cận 
nghèo, chiếm 13,6 %).  

* Thuận lợi: Trong không gian phát triển du lịch của của xã Đăk Kôi, thôn Trăng 
Nó - Kon Blo đóng vai trò là điểm nhấn về sinh thái và bản sắc văn hóa cộng đồng của 
người Xơ Đăng. Có nhiều lợi thế cho một khu du lịch cộng đồng như: Phong cảnh thiên 
nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, ôn hòa, truyền thống văn hóa bản địa đặc trưng. Tại thôn 
có những cánh rừng nguyên sinh, cảnh đẹp đồng ruộng, thác nước Kôi Tó, những nếp nhà 
sàn cùng đời sống sinh hoạt đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc Xơ Đăng.  

Có 03 bộ cồng chiêng, 01 đội cồng chiêng và đội múa xoang. Thôn đạt chuẩn 
Thôn văn hóa năm 2016; có 28 gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 24,77 %). Các lễ hội, 
phong tục truyền thống tốt đẹp hiện còn (Lễ ăn lúa mới, Lễ tết dân tộc, Lễ cúng máng 
nước về nhà, Lễ mừng nhà rông mới, Lễ xuống giống đầu vụ, Lễ mừng năm mới, Lễ 
hội Bán trâu và Dê). Nghề truyền thống còn giữ gìn: Đan lát, Rèn, Dệt thổ cẩm. Các 
món ăn, ẩm thực truyền thống hiện có: lá mì, măng le, thịt chuột, cá suối, cơm lam, 
măng chua, măng khô xào gà. Cơ sở hạ tầng hiện có (đường, điện, nước, trường).  

Ngoài ra, 02 di tích lịch sử được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đó là căn cứ Huyện 
ủy H16 và Di tích lịch sử Phân xưởng luyện gang - Quân giới khu V (C13) trên địa bàn 
xã Đăk Kôi.  

* Khó khăn: Đây hiện còn là một thôn thuần nông, người dân chủ yếu sinh sống 
bằng nghề nông (trồng lúa rẫy, ruộng nước, khoai sắn). Chưa có nghệ nhân dân gian; 
ngoài cồng chiêng, không có các nhạc cụ truyền thống khác còn lưu giữ. 

Kiến thức của người dân về du lịch cộng đồng: Người dân không có kiến thức về 
du lịch cộng đồng, chưa nhận thức rõ về tiềm năng, lợi thế của thôn làng mình trong 
hình thành và phát triển du lịch cộng đồng; chưa biết làm du lịch cộng đồng. 

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển du lịch trên địa bàn 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp tại Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện về phát triển du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. 
Trong đó, Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, Ủy ban nhân dân xã Đăk Kôi, Ủy ban nhân 
dân xã Đăk Pne tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du 
lịch trên địa bàn xã đã được xác định tại các chương trình, kế hoạch của địa phương 
mình1. 

2. Đối với Làng Kon Brăp Du, thôn 5, xã Tân Lập và Thôn Trăng Nó - Kon Blo, 
Xã Đăk Kôi 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện: xây 
dựng kế hoạch, chương trình xây dựng, phát triển du lịch của đơn vị, giai đoạn 2021-
2025 và hàng năm. Trong đó: 

                                                 
1 Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Tân Lập về phát triển du 

lịch trên địa bàn xã, giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân xã Đăk Kôi về phát triển du lịch trên địa bàn xã, giai đoạn 2021 -2025; Chương trình số  02/CTr-UBND ngày 23 

tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pne về phát triển du lịch trên địa bàn xã, giai đoạn 2021-2025. 
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- Hướng dẫn, khuyến khích người dân đầu tư phát triển các sản phẩm đặc trưng: 
quà lưu niệm du lịch từ các mặt hàng truyền thống của địa phương; loại hình Homestay 
phục vụ nghỉ ngơi tại nhà dân... để từng bước hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng, 
tham quan và tìm hiểu di sản văn hóa, lễ hội, lối sống địa phương.  

- Phối hợp với xã Tân Lập, xã Đăk Kôi hướng dẫn các hộ gia đình xây dựng các 
điểm du lịch cộng đồng, Homestay trên địa bàn để phát triển du lịch.  

- Hướng dẫn, củng cố, duy trì hoạt động đội cồng chiêng, múa xoang tại thôn; 
phát triển mới các nhạc cụ khác... phục vụ du khách tham quan tại thôn. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch của 
địa phương trên sóng phát thanh, Trang thông tin điện tử huyện và trên sóng Đài phát 
thanh - Truyền hình tỉnh.  

- Phối hợp với Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh giới thiệu, quảng bá du lịch huyện 
trên các ấn phẩm, clip và bản đồ, sơ đồ du lịch Việt Nam.  

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động, các Tour du lịch trên 
địa bàn (nhất là các Tour du lịch gắn với hoạt động văn hóa, di tích lịch sử). 

- Thường xuyên phối hợp với xã Tân Lập, xã Đăk Kôi và các đơn vị liên quan tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng 
cho người dân tại các thôn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập hồ sơ đề nghị 
cấp có thẩm quyền công nhận điểm du lịch. 

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát tiềm năng du lịch cộng đồng và đề xuất một số 
nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn huyện; Phòng 
Văn hóa và Thông tin kính  báo cáo Ủy ban nhân dân huyện biết, chỉ đạo./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND huyện (B/cáo); 

- Đ/c Đinh Thị Hồng Thu – HUV, PCT UBND 

huyện (B/cáo); 

- UBMT TQVN huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- Trung tâm VH-TT-DL&TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu PVHTT.                                                                         

               TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

              

              

             Phạm Viết Thạch 
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