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Số: 204  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2019 

V/v xem xét kết quả khảo sát du lịch 
tuyến đường tuần tra biên giới đoạn 
Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình 
đến xã Bắc Xa, huyện Đình Lập 

 
Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 27/SVHTTDL-QLDL ngày 08/01/2019 của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khảo sát tuyến đường tuần tra biên giới 
đoạn Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình đến xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Việc kết luận và có ý kiến với các doanh nghiệp chưa khai thác tuyến 
du lịch đường tuần tra biên giới, thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

Công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch đường tuần tra biên giới 
như báo cáo tại Công văn số 27/SVHTTDL-QLDL cần được xem xét, tiếp cận 
là một sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm; số lượng khách hàng không lớn 
nhưng phải có mức chi trả thích hợp, cần có dịch vụ hỗ trợ chu đáo, kịp thời, 
bảo đảm giải quyết các vấn đề phát sinh; việc triển khai loại hình du lịch này 
phải tuân thủ các quy định về quản lý biên giới và pháp luật khác có liên quan. 
Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu sâu hơn, tìm hiểu kỹ, 
phối hợp với các tổ chức chuyên nghiệp, chuyên kinh doanh về lĩnh vực này để 
đi đến khẳng định: 

- Nếu bảo đảm các yêu cầu nêu trên, doanh nghiệp khai thác hiệu quả thì 
việc khai thác là quyền của doanh nghiệp, nhà nước tạo điều kiện và thực hiện 
quyền quản lý theo quy định của pháp luật. 

- Nếu sản phẩm du lịch nêu trên khi được khai thác đem lại tác động tích 
cực, là thành tố thúc đẩy môi trường du lịch của các huyện phát triển thì cần có 
biện pháp để hỗ trợ các địa phương triển khai. 

- Nếu chưa tìm ra hiệu quả cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn đối với sản 
phẩm du lịch này thì kiên quyết có ý kiến với các huyện chưa triển khai hoạt 
động du lịch này. 

2. UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng, các ngành chức năng nắm tình hình khách du lịch tự phát tại 
khu vực đường tuần tra biên giới hiện nay; trước mắt cần thực hiện quản lý nhà 



nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho 
du khách, cảnh quan môi trường và các vấn đề liên quan; nghiên cứu và xây 
dựng phương án phát triển du lịch của từng địa phương cũng như liên huyện, 
liên vùng trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển du lịch 
hiện nay. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: NNPTNT, KHĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, TH, THCB;              
- Lưu: VT, KGVX, (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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