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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 
Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tại cuộc  

họp Ban Chỉ đạo ngày 13/3/2019 
 

Ngày 13/3/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
- Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp 
đánh giá tình hình phát triển du lịch, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 
năm 2018; một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2019. Tham 
gia cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các Phòng chuyên môn của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. 

 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, 
ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

Từ năm 2018 đến nay, Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong 
công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban 
hành các văn bản để chỉ đạo phát triển du lịch như: Kế hoạch số 35/KH-UBND 
ngày 26/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 
2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 
Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 26/02/2018 về tập trung phát triển du lịch 
huyện Bắc Sơn giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 
15/01/2018 về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh năm 
2018; triển khai Luật Du lịch năm 2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 
31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch,… Các 
cơ quan thành viên đã tăng cường phối hợp, triển khai xây dựng và tổ chức thực 
hiện chương trình, kế hoạch, các đề án, dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. 
Công tác tuyên truyền, quảng bá; xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch được 
quan tâm và bước đầu có kết quả, chỉ ra đường hướng rõ hơn trong phát triển 
sản phẩm du lịch thế mạnh của địa phương như du lịch văn hóa - tâm linh, du 
lịch lễ hội, hỗ trợ phát triển du lịch huyện Bắc Sơn,… 

Tuy nhiên, hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả phát triển du lịch năm 
2018 còn hạn chế trên một số lĩnh vực như: Công tác quán triệt, tuyên truyền, 
phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước còn chưa thực sự 
tốt, một số đơn vị chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ đối với tinh thần chỉ đạo của 
cấp trên về công tác du lịch; Công tác thông tin tuyên truyền chưa bài bản, chưa 
rộng khắp, thiếu hiệu quả; Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch, 
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đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch chưa đạt kết quả; Công tác xúc tiến du 
lịch, xúc tiến đầu tư còn hạn chế; Hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ du lịch chậm được 
cải thiện; mức độ quan tâm và chất lượng giải quyết công việc của các thành 
viên Ban Chỉ đạo chưa đồng đều;…  

II. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới 

Từ nay đến cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo cần tập trung nhiệm vụ tham 
mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các 
ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về 
vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển du lịch đối với sự phát triển kinh 
tế, xã hội của tỉnh và gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế. Phải xác định 
du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ tổng hợp; có 
khả năng tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo 
động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển.  

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về giới thiệu, quảng bá du lịch của 
tỉnh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các phương tiện 
thông tin đại chúng khác, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con 
người  Xứ Lạng. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện 
Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình 
hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 
ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn. 

2. Các cơ quan, đơn vị là thành viên thường xuyên bám sát và thực hiện 
tốt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (ban hành kèm theo 
Quyết định số 141-QĐ/BCĐ, ngày 02/10/2014 của BCĐ phát triển du lịch tỉnh). 
Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; 
các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh các giải 
pháp, cơ chế chính sách phát triển du lịch phù hợp với mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

3. Kịp thời tham mưu các chủ trương, cơ chế của tỉnh mời gọi, hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào các địa bàn có tiềm năng phát triển 
du lịch như thành phố Lạng Sơn, các huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng, 
Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan,… Khuyến khích người dân và cộng đồng tham 
gia đầu tư phát triển du lịch và hưởng lợi từ du lịch; xây dựng hình ảnh du lịch 
Lạng Sơn văn minh, thân thiện. Tiếp tục triển khai xây dựng bộ nhận diện 
thương hiệu du lịch Lạng Sơn. 

4. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tại các địa bàn trong tỉnh gắn với phục 
vụ du lịch phát triển, nhất là giao thông đến các điểm du lịch có nhiều tiềm năng 
và lợi thế. Lập danh mục các dự án khả thi kêu gọi đầu tư vào các dự án, gắn với 
sản phẩm du lịch cao cấp (du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, vui chơi 
giải trí, thể thao,…). 
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Tiếp tục triển khai xây dựng các đề án: Phát triển du lịch Lạng Sơn, du 
lịch tâm linh, du lịch cộng đồng,… đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng 
sản phẩm du lịch hiện có, phát triển sản phẩm du lịch mới. 

Nâng cao chất lượng quản trị cổng thông tin du lịch, ứng dụng trên thiết 
bị thông minh (cập nhật, chỉnh sửa, xử lý toàn bộ thông tin đăng tải, cung cấp 
tài khoản người dùng,…). 

5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Có kế 
hoạch cụ thể và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực du lịch. 

6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉ 
đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên thực hiện 

a) Tiếp thu ý kiến các thành viên dự họp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo công 
tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; dự thảo Kế hoạch hoạt động 
của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2019, bảo đảm ngắn gọn, 
bám sát đúng những nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tại Kế hoạch hoạt động năm 
2018 và những nhiệm vụ tại Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND tỉnh. Trình 
Trưởng Ban Chỉ đạo trong tháng 3/2019. 

b) Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh nội dung Quy chế hoạt động của Ban 
Chỉ đạo ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-BCĐPTDL ngày 02/10/2014 
của Trưởng Ban Chỉ đạo, lấy ý kiến góp ý các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn 
thiện, trình Trưởng Ban trong tháng 4/2019 để xem xét, ban hành. 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh để thành viên 
Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo (QĐ số 1695/QĐ-
UBND); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

               Phạm Hùng Trường 
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