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Thực hiện Thông báo số 442/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn - 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, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch phát triển du 

lịch trên địa bàn huyện Đình Lập như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Xác định du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa 

sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao; phát triển du lịch bền 

vững, bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng du lịch 

văn hóa - tín ngưỡng, du lịch sinh thái…Phát triển du lịch đi đôi với việc bảo 

tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, môi trường du 

lịch, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao vị thế du lịch của huyện, góp phần xóa 

đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

2. Yêu cầu  

Đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật; phát triển sản 

phẩm du lịch của huyện bài bản, vững chắc, tranh thủ cơ hội thuận lợi phát triển 

du lịch của huyện theo nhu cầu, xu thế du lịch cảnh quan, sinh thái gắn với văn 

hóa, lịch sử truyền thống trên bản địa. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Du lịch văn hóa tâm linh, tín ngưỡng 

Phát triển du lịch văn hóa tâm linh bằng cách khôi phục lại đình Háng Slấp 

thị trấn Đình Lập, đình Tà Hón xã Đình Lập; tu bổ, nâng cấp đình Pò Háng xã 

Bính Xá, đình Đông Quất xã Cường Lợi. Qua đó, hình thành mạng lưới du lịch 

tâm linh bước đầu, xây dựng ý thức tham gia du lịch trong mỗi người dân trên 

địa bàn huyện. 

2. Du lịch sinh thái kết hợp giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp có giá 

trị cao và độc đáo của huyện Đình Lập 
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Xây dựng các chương trình chuyên về du lịch gắn với sản phẩm nông 

nghiệp có giá trị cao và độc đáo của Đình Lập: Sản xuất chè tại xã Lâm Ca, xã 

Thái Bình, thị trấn Nông Trường Thái Bình; Ba kích, Sa nhân, Măng giang, 

Nấm lim… xã Bắc Xá, Bính Xá, Cường Lợi, Đồng Thắng… để người nông dân 

yên tâm sản xuất, tăng cường đầu tư ứng dụng một cách đồng bộ các quy trình 

canh tác nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Từ đó, mở rộng tham quan du 

lịch trên vùng sản phẩm độc đáo của địa phương. 

3. Du lịch đường tuần tra biên giới  

Đây là loại hình du lịch mới xuất hiện, người tham gia du lịch chủ yếu là 

thanh niên trong và ngoài huyện, phương tiện đi lại bằng ôtô, xe máy. Điểm xuất 

phát từ Cửa khẩu Bản Chắt đi qua địa bàn xã Bính Xá, Bắc Xa và sang Bình 

Liêu Quảng Ninh, hoặc từ Cửa khẩu Bản Chắt đi hết địa bàn xã Bắc Xa rồi quay 

trở lại. Tuyến này huyện và tỉnh đã tiến hành khảo sát, hiện Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đang xây dựng Đề án. Hiện tại, số lượng khách còn ít và chưa 

được hợp lý hóa để trở thành tour, tuyến.  

4.  Bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch 

 Việc tổ chức kiểm tra công tác trật tự, an ninh, an toàn vệ sinh môi trường 

và vệ sinh thực phẩm tại các điểm du lịch cần phải thường xuyên; quy hoạch sắp 

xếp hợp lý các điểm bán hàng, giải khát… tại các di tích, danh lam thắng cảnh; 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh phục vụ du khách. Xây dựng 

kịp thời tài liệu hướng dẫn bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường du lịch… 

5. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Phát triển nguồn nhân lực du lịch đồng bộ cả về số lượng lẫn chất lượng, 

từng bước chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ CCVC. 

Đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước từ huyện đến 

các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước và đội ngũ lao 

động…nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong thời gian trước mắt và lâu 

dài. 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt 

quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, biên chế đối với CBCC quản lý nhà 

nước về du lịch; bồi dưỡng các hộ gia đình về kiến thức du lịch ban đầu. Mở các 

lớp đào tạo tiếng Anh, tiếng Trung Quốc giao tiếp cho nguồn nhân lực du lịch và 

các hộ gia đình cung cấp dịch vụ du lịch. 

  Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch từ nay 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 cho đội ngũ cán bộ quản lý, công 

nhân viên lao động thuộc các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ. Người làm công 

tác du lịch có đủ phẩm chất, kiến thức về lịch sử, văn hóa địa phương, pháp luật 

quốc gia, luật pháp quốc tế về du lịch. 

6. Công tác quản lý Nhà nước 

- Cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và 

các doanh nghiệp về yêu cầu phát triển kinh tế du lịch. Mỗi ngành, mỗi đơn vị 
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căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có những kế hoạch, giải pháp 

cụ thể tác động, hỗ trợ cho du lịch, dịch vụ du lịch phát triển. Từ đó, du lịch và 

dịch vụ tác động trở lại để các ngành kinh tế khác cùng phát triển. 

- Địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lĩnh vực 

du lịch - dịch vụ. Huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế, các loại hình 

tổ sản xuất kinh doanh nhằm tạo bước phát triển trong lĩnh vực du lịch của 

huyện. 

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, đặc biệt là 

mọi tầng lớp nhân dân trong huyện để mọi người hiểu rõ về tầm quan trọng và 

yêu cầu phát triển của ngành kinh tế du lịch, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về du 

lịch trên địa bàn huyện. 

 - Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước về du 

lịch cấp huyện; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ công chức, viên chức nhằm 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác du lịch đặt ra trong giai đoạn mới.  

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, đề nghị cấp có thẩm 

quyền xóa bỏ các thủ tục hành chính mang tính hình thức, không hiệu quả để 

phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện hội nhập đối với du lịch địa phương. 

 - Đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm đảm bảo các hoạt động du lịch phát 

triển thuận lợi và đúng với các quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đối với những nơi có khách 

du lịch trên địa bàn huyện. 

7. Mục tiêu 

 - Phấn đấu đến năm 2020, Đình Lập có điểm du lịch được tỉnh công nhận, 

dự kiến đón 2.000 lượt khách du lịch/năm, doanh thu đạt 300 triệu đồng /năm. 

 - Tập trung khai thác những tiềm năng, thế mạnh của du lịch địa phương: 

+ Khảo sát địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch hiện tại: Tuyến du lịch 

đường tuần tra biên giới (đoạn Cửa khẩu Bản Chắt - Bình Liêu, Quảng Ninh). 

+ Khảo sát, lập quy hoạch, tạo tuyến du lịch sinh thái Vùng chè Đình Lập 

(tại thị trấn Nông trường Thái Bình và các xã Lâm Ca, Thái Bình). 

 + Quy hoạch khai thác lòng hồ Bản Lải tạo tuyến du lịch sông nước trong 

tương lai. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

 1. Nhiệm vụ 

 1.1. Nâng cao nhận thức về du lịch  

  Quán triệt trong Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân 

trong huyện về vai trò quan trọng của ngành du lịch, từ đó nâng cao nhận thức 

về kinh tế du lịch: Phát triển du lịch là góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch 

của nhân dân, tăng thu nhập cho xã hội, tạo công ăn việc làm, tạo ý thức bảo vệ 
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môi trường, giữ gìn và khai thác hợp lý tài nguyên du lịch. Các cấp, các ngành 

cần coi nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển là một trong 

những nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở đó, có sự đầu tư đúng mức về lãnh đạo, 

chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí để xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ cho du 

lịch địa phương. 

  1.2. Đầu tư phát triển du lịch 

 - Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành kinh tế trên địa bàn huyện phải 

đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác. 

 - Nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp có năng 

lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, điều hành đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo ra 

các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh. 

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị các thủ tục và kêu gọi đầu tư vào 

các điểm có tiềm năng phát triển du lịch. 

 1.3. Phát triển các loại hình du lịch, các sản phẩm du lịch 

 - Đầu tư nâng cấp, tôn tạo và khai thác các di tích lịch sử - văn hóa, tôn 

giáo, tín ngưỡng, những danh lam thắng cảnh… Hình thành các tuyến du lịch, 

tuor du lịch mới, quảng bá mạnh để thu hút khách du lịch. 

 - Tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư nâng cấp các phương tiện vận 

chuyển công cộng như taxi, ôtô chạy các tuyến liên kết giữa các địa phương. 

Các phương tiện vận chuyển đảm bảo văn minh, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đi 

lại của khách du lịch. 

 1.4. Hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, hiện đại 

 - Tập trung giải quyết những vấn đề về môi trường (thu gom, xử lý rác 

thải; tình trạng mất vệ sinh công cộng) tại các điểm du lịch trong tương lai; có 

biện pháp ngăn ngừa và xử lý các hành vi gây ô nhiễm hoặc hủy hoại môi 

trường; đảm bảo tốt trật tự xã hội và quốc phòng, an ninh, hạn chế tối đa các tệ 

nạn xã hội tại điểm du lịch để đảm bảo an toàn cho du khách. 

 - Tăng cường giáo dục ý thức xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, 

thân thiện cho nhân dân, cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và du khách; có 

biện pháp lồng ghép phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với 

xây dựng nếp sống văn minh du lịch, nhằm vận động các tầng lớp nhân dân có 

sự chuyển biến nhận thức về du lịch, có cử chỉ thân thiện, văn minh trong giao 

tiếp. 

 2. Các giải pháp 

 2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách 

 Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư 

phát triển du lịch, đặc biệt quan tâm cơ chế chính sách về thuế, đầu tư, thị 

trường, chính sách về phát triển và hỗ trợ sự hợp tác liên kết giữa các địa 

phương… 

 2.2. Giải pháp về huy động vốn đầu tư phát triển du lịch 
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 - Tranh thủ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước theo hướng đầu tư 

có trọng tâm, trọng điểm làm cơ sở kích thích phát triển du lịch. 

 - Thực hiện xã hội hóa phát triển du lịch để thu hút sự tham gia và phát 

huy sự đóng góp của cộng đồng bằng nhiều nguồn lực khác nhau. 

 - Tổ chức kinh doanh các loại hình du lịch, dịch vụ phù hợp với điều kiện 

của địa phương để từ đó bố trí và phân bổ nguồn vốn hợp lý. 

 - Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan như chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình trồng rừng… 

 2.3. Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về du 

lịch 

Nâng cao nhận thức về du lịch đối với cán bộ làm công tác quản lý về du 

lịch, những người hoạch định chính sách liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và 

phát triển du lịch, những người cung ứng dịch vụ du lịch, nhân dân địa phương 

và khách du lịch. Đối với từng đối tượng, vận dụng các hình thức và nội dung 

phù hợp để tuyên truyền giáo dục, qua đó các đối tượng hiểu rõ trách nhiệm và 

lợi ích khi tham gia kinh doanh, sử dụng các loại hình dịch vụ du lịch. Cụ thể: 

- Đối với đối tượng là cán bộ quản lý, hoạch định chính sách: Cần nâng 

cao nhận thức về lợi ích của du lịch, các nguyên tắc phát triển du lịch. Hình thức 

đào tạo, bồi dưỡng tập trung, tham quan, thông qua các phương tiện truyền 

thông. 

- Đối với những người kinh doanh du lịch: Cần nâng cao nhận thức về bản 

chất và các yếu tố cấu thành du lịch, các nguyên tắc và yêu cầu du lịch. Hình thức 

áp dụng là bồi dưỡng tập trung, tham quan, thông qua các phương tiện truyền 

thông. 

- Đối với khách du lịch: Hình thức tuyên truyền thông qua tờ rơi, hướng 

dẫn viên du lịch… 

- Đối với cư dân: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với 

hoạt động mà mình tham gia. Hình thức đào tạo là tổ chức các hội nghị tuyên 

truyền, lớp tập huấn ngắn hạn và thông qua các phương tiện truyền thông. 

2.4. Giải pháp về phát triền nguồn nhân lực và tăng cường quản lý 

nhà nước  

- Phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo đủ nguồn nhân lực du lịch trong 

hiện tại cũng như trong tương lai. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về du 

lịch. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thường xuyên và liên tục, 

ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, quan tâm đồng bào các dân tộc tại 

địa phương. 
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- Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, an toàn đầu tư, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường tự nhiên, duy trì 

sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và khách du lịch. 

- Hoạch định kế hoạch phân kỳ đầu tư, phát triển hợp lý cho từng giai 

đoạn đảm bảo sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết kiệm vốn đầu tư, cân đối nhu cầu 

đầu tư du lịch đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

2.5. Giải pháp về tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch 

 - Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

 - Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tham gia các Hội chợ, triển lãm, liên 

hoan, hội thảo về du lịch, nhằm không ngừng mở rộng thị trường du lịch, cơ hội 

đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện.  

 IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Là cơ quan chủ trì trong xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ 

quan ban ngành, các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ phát triển Du lịch trên địa bàn 

huyện, giúp UBND huyện theo dõi, tổng hợp báo cáo về UBND huyện theo định kỳ. 

- Xây dựng các chương trình phát triển văn hóa, thông tin, thể thao gắn với du 

lịch, tham mưu đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ 

sở hạ tầng thúc đẩy du lịch trên địa bàn phát triển. 

- Khảo sát các di tích trên địa bàn huyện đưa vào khai thác du lịch, từng bước 

xây dựng hệ thống di tích tín ngưỡng trên địa bàn để phục vụ cho công tác quảng bá, 

thu hút khách du lịch. 

2. Phòng Kinh tế và hạ tầng 

Phối hợp với Phòng VHTT huyện lập quy hoạch đầu tư, phát triển cơ sở 

du lịch trên địa bàn, tham mưu cho UBND huyện tranh thủ các chương trình, dự 

án phát triển du lịch của Chính phủ, UBND tỉnh; tạo điều kiện thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch; xây dựng đề án 

phát triển sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ du lịch. 

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông (phân 

luồng, tuyến, xây dựng các bến, bãi, điểm, đỗ, đậu, dừng xe bên đường, nhất là 

khu vực trung tâm 2 thị trấn …) gắn với yêu cầu phát triển du lịch. 

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng quy chế hoạt động cho 

các phương tiện vận chuyển khách du lịch. 

3. Phòng Nông nghiệp & PTNN huyện 

Xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao 

về cây chè phục vụ xuất khẩu, tại chỗ và tiếp thị quảng bá trên thị trường góp 

phần phát triển kinh tế địa phương. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
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Xây dựng đề án thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tham gia thẩm định đề 

án đền bù giải tỏa mặt bằng các dự án du lịch trọng điểm, nhất là du lịch tâm linh, tín 

ngưỡng từ nay đến 2020, tầm nhìn đến 2030. Lập danh mục các dự án thu hút đầu tư, 

các thông số cần thiết cho việc quảng bá kêu gọi thu hút đầu tư. 

5. Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện 

Đề xuất cơ chế chính sách trong lĩnh vực đất đai nhằm thu hút đầu tư phát triển 

du lịch…Ưu tiên cho những quy hoạch phát triển du lịch mang tính tâm linh tín 

ngưỡng trên địa bàn huyện. 

6. Phòng nội vụ 

Chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng tiêu chuẩn, quy trình chọn lựa phát 

triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch địa phương. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Xây dựng các chuyên mục, tăng cường các tin, bài tuyên truyền về chủ trương 

phát triển du lịch của huyện thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

8. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên 

Tổ chức các lớp đào tạo tiếng Anh, tiếng Trung Quốc giao tiếp cho nguồn 

nhân lực du lịch và các hộ gia đình cung cấp dịch vụ du lịch... 

9. Công an huyện 

Xây dựng kế hoạch  mở rộng việc nối mạng với cơ sở lưu trú để quản lý khách, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du 

lịch. 

Có phương án đảm bảo an toàn cho du khách theo hướng tăng cường tuyên 

truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành Luật Giao Thông và tích cực tham 

gia bảo đảm an ninh trật tự an toàn tại địa phương. 

10. UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ nội dung của Kế hoạch, đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế 

của địa phương để xây dựng kế hoạch về phát triển du lịch trên địa bàn quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Đình Lập Giai 

đoạn 2019-2020, đề nghị các cơ quan được phân công, có trách nhiệm phối hợp 

với cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các nội dung liên quan được đề ra trong 

Kế hoạch này./. 

                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH                                                              

- UBND tỉnh Lạng Sơn;             
- Sở VHTTDL;                                                                                     
- TT HU, TT HĐND, UBND huyện;                                      
- Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

                                                                                   Vi Văn Đông  
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