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Kính gửi:             

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. 

 Thực hiện Công văn số 265/SKHCN-QLKH ngày 15/3/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công 

nghệ năm 2023. UBND Thành phố đã có Văn bản số 1048/UBND-KT ngày 

18/5/2022 về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023. Tuy 

nhiên, qua nghiên cứu thực tế tình hình phát triển của ngành du lịch Thành phố, 

nhằm tạo điều kiện thúc đẩy du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế 

theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống của người dân, Ủy ban 

nhân dân Thành phố đề xuất bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 

với nội dung như sau:  

 Những năm gần đây, homestay và farmstay đang dần trở thành xu hướng 

nghỉ dưỡng được nhiều người lựa chọn khi du lịch, mang lại những trải nghiệm 

thực tế cho du khách. Hiện nay, homestay và farmstay đang là xu thế phát triển tất 

yếu của Việt Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng, thành phố Cao Bằng nói riêng. 

Hoạt động homestay đã xuất hiện ở thành phố Cao Bằng vài năm gần đây, nhưng 

chủ yếu là tự phát, thiếu định hướng phát triển tổng thể, chưa có nghiên cứu đầy đủ 

về hiện trạng, chưa có đánh giá một cách toàn diện về tiềm năng phát triển 

homestay, farmstay tại thành phố Cao Bằng, chưa có quy định về tiêu chuẩn, điều 

kiện của homestay, farmstay. Bên cạnh đó, thành phố Cao Bằng có nhiều tiềm năng 

và cơ hội phát triển homestay, farmstay. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng phối hợp với trường Đại học Nông lâm Thái nguyên 

đề xuất nhiệm vụ “Nghiên cứu xác định khu vực thích hợp cho phát triển homestay, 

farmstay trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng”. Kết quả nghiên cứu 

của đề tài sẽ là căn cứ khoa học quan trọng, là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược 

và kế hoạch hành động cụ thể cho việc phát triển toàn diện, bền vững của thành phố 

Cao Bằng. 



(Có phiếu đề xuất và tổng hợp đề xuất kèm theo) 

 Trên đây là nội dung đề xuất bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 

2023. Ủy ban nhân dân Thành phố kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa 

học và Công nghệ xem xét, phê duyệt./.  
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