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Số: 442  /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày  06  tháng 8 năm 2019
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi họp xem xét công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh   

  
Ngày 30/7/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tổ chức buổi họp xem xét công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham gia 
buổi họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh; lãnh đao UBND và Phòng 
Văn hóa thông tin các huyện Bắc Sơn, huyện Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn;  
lãnh đạo một số đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

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

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Lạng Sơn là mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, có bề dày văn hóa, lịch sử, 
truyền thống với nhiều di tích, tín ngưỡng, tâm linh, danh lam thắng cảnh hữu 
tình, nhiều lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc; có nguồn tài nguyên du lịch phong 
phú và có nhiều thuận lợi về đường giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội,… Đó 
là những tiềm năng to lớn cho phát triển du lịch. Trong thời gian qua, kết cấu hạ 
tầng nói chung và khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nói riêng đã 
được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho giao 
lưu thương mại và du lịch như: du lịch mua sắm, du lịch tâm linh, du lịch tham 
quan danh lam, thắng cảnh, du lịch biên giới… 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực như: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; các cơ quan thành 
viên và thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh theo chức năng nhiệm vụ 
đã quan tâm, chỉ đạo công tác phát triển du lịch, tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư 
vào du lịch từ nhiều thành phần kinh tế; công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch 
sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh, nâng cấp một số lễ hội truyền thống; chú 
trọng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp tại địa phương, dành 
nguồn lực nhất định cho hoạt động du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến, 
quảng bá, thu hút đầu tư, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển 
du lịch,…  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác phát triển du lịch của 
tỉnh còn một số hạn chế như: Lạng Sơn sở hữu nguồn tài nguyên du lịch tự 
nhiên và nhân văn tương đối phong phú, đa dạng nhưng cho tới nay chưa khai 
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thác tương xứng với tiềm năng đó, do vậy hệ thống sản phẩm du lịch còn nghèo 
nàn, phần lớn các điểm du lịch hiện nay chỉ khai thác những tài nguyên có sẵn 
để hình thành sản phẩm du lịch chứ chưa chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng 
các sản phẩm du lịch; hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp cận điểm đến còn nhiều khó 
khăn và chưa đồng bộ, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở lưu trú và dịch vụ 
du lịch có phát triển, nhưng còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được nhu cầu 
của du khách; chất lượng nguồn nhân lực du lịch còn thấp, thiếu tính chuyên 
nghiệp; việc nghiên cứu sản xuất các sản phẩm lưu niệm chưa được quan tâm 
chú trọng; việc xúc tiến quảng bá du lịch chưa bài bản, hiệu quả chưa cao; công 
tác quản lý nhà nước về du lịch chưa có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả còn 
thấp; cơ quan thường trực và một số ngành thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du 
lịch tỉnh chưa chủ động đề xuất những giải pháp hiệu quả để phát triển du lịch. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố là 
thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện hiệu quả Quyết định 
số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt đề án 
“Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi 
nhọn”; Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 28/12/2017 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của 
Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kế hoạch 
số 35/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 
103/NQ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 
của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó 
nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh.  

2. Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh 
cần tăng cường đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, nhất là tư duy 
phát triển du lịch trong kinh tế thị trường; cơ cấu lại ngành du lịch của tỉnh theo 
hướng dựa vào giá trị cảnh quan, văn hóa các dân tộc địa phương để xây dựng 
các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, tăng tính hấp dẫn với du khách; nâng 
cao chất lượng nhân lực du lịch và phát động cuộc thi thiết kế các mẫu sản phẩm 
lưu niệm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh và 
con người Lạng Sơn, làm cho du khách biết nhiều hơn đến miền đất, con người, 
bản sắc văn hóa, sản phẩm, tiềm năng du lịch của Lạng Sơn. Tăng cường hoạt 
động liên kết du lịch giữa Lạng Sơn và các tỉnh, thành phố phía Bắc góp phần 
đánh thức các tiềm năng du lịch của tỉnh.  

3. Nhiệm vụ cụ thể: 

3.1. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 
UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội gắn với kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, phát triển 
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kết cấu hạ tầng ở các điểm du lịch theo hướng có chọn lọc, trọng tâm, theo thứ 
tự ưu tiên để có lộ trình đầu tư phù hợp, qua đó góp phần tăng cường cơ sở hạ 
tầng trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là những địa 
bàn có lợi thế. 

3.2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:  

a) Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, quảng bá du 
lịch của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp; tổ chức các chương trình quảng bá, xúc 
tiến du lịch có trọng tâm trọng điểm, xã hội hóa trong hoạt động xúc tiến, quảng 
bá. Tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ cho du lịch phát triển trên địa bàn tỉnh; 

b) Chủ động phối hợp nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường kinh 
doanh du lịch; đa dạng hóa các sản phẩm mang đậm nét văn hóa đặc trưng của 
địa phương và bảo đảm được yếu tố liên kết trong khu vực để phát triển du lịch; 
cần gắn du lịch với các sự kiện văn hóa, thể thao. 

c) Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch của ngành; tăng cường 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ du lịch để nâng 
cao năng lực, tính chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được bản sắc vùng miền, đặc 
trưng của cộng đồng về du lịch; 

d) Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 
năm 2030, bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn; tổ chức thành công 
chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI, năm 2019 
bảo đảm hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. 

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế 
hoạch phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn, định kỳ tổ 
chức đánh giá rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển du 
lịch trong thời gian tiếp theo. 

5. Hiệp hội Du lịch tỉnh: Cùng đồng hành và tích cực quan tâm đến các 
hoạt động du lịch của tỉnh để góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Xứ 
Lạng đến với nhiều du khách trong và ngoài nước; thu hút được nhiều doanh 
nghiệp cùng tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các TP theo GM số 252/GM-UBND; 
- Các CQ TV theo QĐ số 1695/QĐ-UBND; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTN, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

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

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường
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