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V/v thẩm tra Tờ trình số 62/TTr-

SVHTTDL ngày 10/6/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Sau khi thẩm tra Tờ trình số 62/TTr-SVHTTDL ngày 10/6/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị công nhận điểm du lịch; đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình số 62/TTr-SVHTTDL có một số nội dung chưa 

bảo đảm theo quy định, cụ thể: 

1. Tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Du lịch năm 2017 có quy định về hồ 

sơ đề nghị công nhận điểm du lịch gồm có “Đơn đề nghị công nhận điểm du 

lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định”. Tuy 

nhiên, hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch di tích danh thắng Chùa Tiên - 

Giếng Tiên còn thiếu Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch (Mẫu số 01, phụ lục 

II kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch). 

2. Tại khoản 1 Điều 11 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 có quy định về 

điều kiện công nhận điểm du lịch: “Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định 

trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận…”. Tuy nhiên, bản đồ 

kèm theo các hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch tại Tờ trình số 62/TTr-

SVHTTDL không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Hồ sơ trình có một số điểm chưa đầy đủ, chưa thống nhất như sau: 

- Hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch “Di tích danh thắng Chùa Tiên - 

Giếng Tiên”: tại Công văn số 943/UBND-VHTT ngày 22/4/2020 của UBND 

thành phố Lạng Sơn ghi là “Điểm du lịch Chùa Tiên - Giếng Tiên, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn”, tại Biên bản thẩm định ghi là “Điểm du lịch Chùa 

Tiên”, tại Tờ trình số 62/TTr-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch 

ghi là “Di tích danh thắng Chùa Tiên - Giếng Tiên”; tại Biên bản thẩm định có 

một số nội dung chưa đầy đủ như: thông tin chung, mục dịch vụ trong điểm du 

lịch. 

- Hồ sơ đề nghị công nhận “Điểm du lịch Yên Thịnh”: tại Bản thuyết 

minh của UBND xã Yên Thịnh ghi là “Điểm du lịch xã Yên Thịnh, huyện Hữu 

Lũng”; tại Biên bản thẩm định và Tờ trình số 62/TTr-SVHTTDL của Sở Văn 

hóa, Thể thao và du lịch ghi là “Điểm du lịch Yên Thịnh”; tại Biên bản thẩm 

định có một số nội dung chưa đầy đủ như: thông tin chung; mục có biện pháp 
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thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường). 

- Hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch “Làng du lịch sinh thái cộng đồng 

Hữu Liên”: tại Bản thuyết minh của UBND xã Hữu Liên ghi là “Điểm du lịch 

xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng”; tại Biên bản thẩm định và Tờ trình số 62/TTr-

SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch ghi là “Làng du lịch sinh thái 

cộng đồng Hữu Liên”; tại Biên bản thẩm định có một số nội dung chưa đầy đủ 

như: thông tin chung; mục Tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản 

đồ. 

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc rút kinh nghiệm, 

khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ 

sơ theo quy định để UBND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện HL, TPLS; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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