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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo tham gia xây dựng Đề án
phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030,
Chương trình hành động số 74/CTr-TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc 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, UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo tham gia xây dựng Đề án phát triển du
lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Hội thảo trao đổi, đánh giá hiện trạng phát triển du lịch tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2019, xác định các định hướng, nhiệm vụ và giải
pháp chủ yếu phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn để hoàn thiện Đề án phát triển du
lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 nhằm đạt được mục tiêu đưa du lịch thành
ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.
2. Yêu cầu: Hội thảo được tổ chức bảo đảm chu đáo, khoa học, thiết thực,
hiệu quả.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào đầu tháng 10/2020.
2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, số 68 đường Ngô Quyền, phường
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
3. Thành phần
Thành phần dự Hội thảo dự kiến khoảng 72 đại biểu, bao gồm:
3.1. Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia du lịch;
UBND các tỉnh (khoảng 20 đại biểu)
- Đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...
- Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai.
- Các chuyên gia du lịch.
3.2. Lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
(khoảng 30 đại biểu)
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
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- Lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
3.3. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; các cơ quan truyền thông
(khoảng 22 đại biểu)
- Các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước đã có dự án đầu tư du lịch
tại Lạng Sơn: Vingroup, Sungroup, Mường Thanh, Công ty Cổ phần Xây dựng
Thương mại Du lịch Song Châu; Công ty Du lịch Nối vòng tay Việt Nam.
- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành du lịch đã có thương hiệu:
VietTravel, SaiGonTourist, Exotic Việt Nam, Hanoitourist, Goldentour.
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh.
- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh: Công ty
Cổ phần Du lịch và xúc tiến thương mại Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, Công ty Du lịch và
Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thanh Vũ.
- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh: Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Du lịch, Báo Du lịch, Báo
Lạng Sơn.
III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung: Hội thảo tập trung bàn thảo, đưa ra các định hướng phát
triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 trên cơ sở khai thác bền vững tài
nguyên du lịch của tỉnh và gắn với định hướng trong Chiến lược phát triển du
lịch Việt Nam đến năm 2030; xác định các giải pháp, nhiệm vụ để triển khai có
hiệu quả định hướng phát triển đã đề ra. Từ những định hướng, giải pháp đó
hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.
2. Chương trình Hội thảo
- Đăng ký đại biểu;
- Chương trình nghệ thuật chào mừng;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Phát biểu khai mạc Hội thảo;
- Báo cáo đề dẫn về thực trạng phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn và những
vấn đề cần đặt ra (hình thức trình chiếu video);
- Phát biểu tham luận của các đại biểu dự Hội thảo;
- Phát biểu tổng luận Hội thảo;
- Kết thúc Hội thảo.
(Có chương trình Hội thảo kèm theo - Phụ lục 01)
3. Chủ trì điều hành Hội thảo
- Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn;
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- Mời đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.
4. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Hội thảo (có danh sách kèm theo
- Phụ lục 02)
5. Tiến độ thực hiện
* Tháng 8/2020:
- Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo tham gia xây dựng Đề án phát triển
du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 2030; Quyết định thành lập Ban tổ chức.
- Hoàn thiện nội dung công việc phải chuẩn bị, dự toán kinh phí đảm bảo
tổ chức Hội thảo.
- Gửi thư mời viết tham luận cho các thành phần tham dự Hội thảo (có
kèm theo thực trạng du lịch tỉnh Lạng Sơn) (có phụ lục danh sách tham luận
kèm theo - Phụ lục 03).
* Tháng 9/2020:
- Thông qua kịch bản Hội thảo.
- Hoàn thiện phóng sự thực trạng phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2010 - 2019.
- Rà soát tiến độ các bài viết tham luận: nhận bài tham luận, in kỷ yếu, lựa
chọn bài tham luận trình bày tại Hội thảo (hoàn thiện trước ngày 20/9/2020).
- Gửi giấy mời đến đại biểu, hoàn thành trước 25/9/2020.
- Xác nhận danh sách khách tham dự Hội thảo, hoàn thành trước 30/9/2020.
* Tháng 10/2020: rà soát tổng thể công tác chuẩn bị để tổ chức Hội thảo
theo kế hoạch.
IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh mời Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch hỗ trợ chuyên môn trong quá trình tổ chức Hội thảo; mời
lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia du lịch, một số tỉnh/thành
phố, các doanh nghiệp du lịch trong nước dự Hội thảo; tham gia đồng chủ trì
điều hành Hội thảo.
- Chủ trì đặt các bài tham luận, in kỷ yếu Hội thảo; chuẩn bị các bài phát
biểu khai mạc, bế mạc.
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về
thực trạng phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2019.
- Chủ trì chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần: hội trường, maket, trang trí,
biển tên đại biểu; trưng bày hình ảnh, sản phẩm du lịch Lạng Sơn tại sảnh hội
trường tổ chức Hội thảo; bố trí, đón tiếp, sắp xếp nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu,
phóng viên dự Hội thảo.
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- Chủ trì, tham mưu lập danh sách đại biểu, giấy mời đại biểu tham dự
Hội thảo; tổng hợp đại biểu tham dự Hội thảo và các hoạt động khác có liên
quan đến Hội thảo.
- Chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng tại Hội thảo (thời gian
khoảng 15 phút).
- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh
theo quy định.
2. Văn phòng UBND tỉnh
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tham mưu UBND tỉnh
triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo; mời lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương,
các chuyên gia du lịch, lãnh đạo một số tỉnh/thành phố, các doanh nghiệp du lịch
trong nước dự Hội thảo.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, trình lãnh đạo
UBND tỉnh các nội dung, chương trình Hội thảo, giấy mời dự Hội thảo, bài phát
biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội thảo.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xây dựng phóng sự thực trạng phát triển du lịch
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2019.
4. Sở Tài chính: thẩm định kinh phí tổ chức Hội thảo theo đề xuất của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí bổ sung cho
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để tổ chức Hội thảo bảo đảm tiết kiệm,
hiệu quả.
5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ;
UBND các huyện, thành phố: phối hợp với cơ quan thường trực chuẩn bị các
điều kiện cần thiết tổ chức Hội thảo và tham gia viết tham luận tại Hội thảo; liên
hệ các Bộ, ngành liên quan mời tham luận tại Hội thảo.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khân trương triển khai thực hiện
Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần thông tin đến Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
Báo cáo
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh,
Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX (NTH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

