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BÁO CÁO  

Thực trạng xây dựng lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn  

2010-2020 và định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030, định hướng  

đến năm 2050 

 

 Thực hiện Công văn số 164/SVHTTDL-VP ngày 08/02/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo thực trạng lĩnh vực văn hóa, thể thao 

và du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2020 và định hướng phát triển thời kỳ 

2021-2030, định hướng đến năm 2050. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình 

hình thực hiện quy hoạch lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn 

huyện như sau: 

A. QUY HOẠCH VĂN HÓA - THỂ THAO 

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO 

PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 

1. Lĩnh vực văn hóa 

1.1. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Trong những năm gần đây, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa dân tộc được quan tâm chú trọng. Hiện nay, toàn huyện có 6 di tích (Trong 

đó có 04 di tích đã được cấp tỉnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa; 03 di 

tích lịch sử và 01 di tích văn hóa). Năm 2017, thực hiện tu bổ, nâng cấp di tích 

Đình Pò Háng, xã Bính Xá, với tổng kinh phí 500 triệu đồng từ ngân sách 

huyện; sửa chữa nâng cấp Đình Đông Quất, xã Cường Lợi, với kinh phí là 80 

triệu đồng từ nguồn xã hội hóa; năm 2018, thực hiện tôn tạo, sửa chữa di tích 

Nhà Cao Phố Cũ, thị trấn Đình Lập với tổng kính phí là 500 triệu đồng từ ngân 

sách huyện; Năm 2020, khánh thành Đình Háng Slấp, thị trấn Đình Lập với tổng 

kinh phí là 3 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa; xây dựng Đèo Khau Háy, xã Kiên 

Mộc với kinh phí 506 triệu đồng. Góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan của du 

khách.  

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể của dân tộc tại địa 

phương luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện. 

Hiện nay, toàn huyện có 3 câu lạc bộ hát then, thành lập các đội văn nghệ quần 

chúng, thu hút trên 200 hội viên tham gia; góp phần phát triển phong trào văn 

hóa, văn nghệ quần chúng của huyện. Tổ chức phục dựng được 02 Lễ hội truyền 

thống (Tà Hón xã Đình Lập; Háng Slấp thị trấn Đình Lập) truyền thống tại các 

xã, thị trấn thu hút được đông đảo người dân tham gia. Đồng thời, đã tổ chức và 

tham gia nhiều hội thi, hội diễn dân ca truyền thống dân tộc Tày, Nùng. 
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Nhìn chung, việc huy động xã hội hóa các nguồn lực trong công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong những năm qua còn gặp nhiều khó 

khăn, chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện. 

1.2. Xây dựng các thiết chế văn hóa 

a) Thiết chế văn hóa cấp huyện: 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đã có trụ sở làm 

việc riêng. Tuy nhiên, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chưa được 

đầu tư xây dựng các công trình công năng như Nhà Văn hóa, nhà tập luyện, thi 

đấu thể thao nên hiệu quả hoạt động chưa cao. 

- Thư viện huyện trực thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông, có trụ sở làm việc còn tạm thời, có trên 6.000 bản sách, có bàn, ghế phục 

vụ bạn đọc, có tủ đựng sách. Tuy nhiên, trang thiết bị cho hoạt động thư viện 

còn nghèo nàn, nên khó khăn trong hoạt động phục vụ bạn đọc. 

b) Thiết chế văn hóa ở cơ sở:  

- Đối với nhà Văn hóa xã: Toàn huyện có 7/10 xã có nhà Văn hóa xã, đạt 

chuẩn theo quy định (Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá, Bắc Lãng, Cường Lợi, Đình 

Lập, Thái Bình). Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã đầu tư 

xây dựng mới các Nhà Văn hóa xã với trang thiết bị, âm thanh cơ bản đáp ứng 

theo quy định. 

- Nhà Văn hoá thôn, phố: Toàn huyện có 100% thôn,  khu phố có nhà Văn 

hóa. Trong đó có 67/114 thôn, khu phố có nhà Văn hóa đạt chuẩn (tính riêng 

nhà văn hoá thôn), chiếm 58,77%. Hiện nay, hầu hết các nhà Văn hóa thôn, khu 

phố đã thành lập được Ban Chủ nhiệm để trực tiếp quản lý, tổ chức, điều hành 

hoạt động tại nhà Văn hóa. Nhìn chung, các nhà Văn hóa thôn, khu phố được bố 

trí quỹ đất xây dựng theo quy hoạch. Tuyy nhiên vẫn còn Nhà Văn hóa thôn 

chưa đạt tiêu chuẩn, chưa có công trình phụ trợ, diện tích và trang thiết bị hoạt 

động chưa đạt theo yêu cầu, nhất là đối với các thôn sau khi thực hiện phương 

án sáp nhập. 

- Thư viện xã: Đa số các xã, thị trấn chưa có thư viện xã; một số xã tận 

dụng 01 phòng thuộc nhà Văn hóa xã để làm phòng Thư viện xã,  do UBND cấp 

xã quản lý, có 01 công chức văn hóa - xã hội phụ trách; có các trang thiết bị cơ 

bản như bàn, ghế phục vụ bạn đọc, tủ đựng tài liệu. Do thư viện xã không có trụ 

sở riêng nên không thuận lợi cho bạn đọc đến khai thác thông tin, công chức phụ 

trách kiêm nhiệm nên việc quản lý thư viện chưa hiệu quả, không có kinh phí 

chi cho hoạt động của thư viện xã. 

2. Lĩnh vực thể dục thể thao 

Việc triển khai quy hoạch, bố trí đất và xây dựng công trình cho hoạt 

động thể dục, thể thao như sân chơi bãi tập, nhà tập luyện thể thao của các xã, 

thị trấn sân tập thể dục, thể thao đơn giản của thôn, khu phố được triển khai xây 

dựng. Phong trào thể dục thể thao quần chúng có bước phát triển và nâng cao 

chất lượng. Tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 
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23%; tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục, thể thao đạt 8%. Các điểm tập luyện, câu 

lạc bộ thể thao đã được thành lập và hoạt động thường xuyên, đến nay toàn 

huyện có 17 câu lạc bộ thể thao, thu hút trên 100 hội viên tham gia. 

Sân vận động huyện có diện tích 5.700m2, hiện nay chưa đạt chuẩn so với 

quy định, có tường bao quanh sân; có mặt đường chạy; mặt sân là cỏ tự nhiên; sân 

dành 70% diện tích là cỏ chủ yếu phục vụ cho môn thể thao bóng đá; còn 30% bố 

trí để xây dựng, lắp đặt các dụng cụ phục vụ hoạt động luyện tập thể dục thể thao, 

sân đã có khán đài, Tuy nhiên việc quản lý, khai thác sân vận động chưa đạt hiệu 

quả; công năng của sân vận động chưa được phát huy. 

Sân thể thao xã: Quỹ đất dành cho thể dục thể thao của các xã, thị trấn cơ 

bản đã được bố trí, diện tích của các sân thể thao xã cơ bản phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 10 sân, nhà tập thể dục thể 

thao do xã, thị trấn quản lý, chiếm 83,3% tổng số xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

còn 02 đơn vị xã chưa bố trí được quỹ đất để xây dựng sân thể thao xã (xã Bắc 

Xa, Kiên Mộc); có trên 94 nhà tập luyện, sân chơi, sân cầu lông, bóng chuyền, 

bóng bàn của các cơ quan, đơn vị, chủ yếu là ở các trường học (toàn huyện có 

43 cơ sở giảng dạy). Bên cạnh đó, dịch vụ thể dục thể thao tư nhân ngày càng 

phát triển, đến nay có 01 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 01 bể bơi, 02 cơ sở thể dục 

thẩm mỹ. Tuy nhiên, chỉ có 20% số sân đạt tiêu chuẩn, các sân, bãi tập thể thao, 

còn lại chưa được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quy định, ảnh hưởng 

không nhỏ tới chất lượng tập luyện thể dục thể thao. 

II. DỰ BÁO NHU CẦU PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ 

THAO THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050  

Trong thời gian tới, việc phát triển văn hoá, thể thao có nhiều thời cơ, vận 

hội lớn, đồng thời cũng đứng trước những thách thức, thời cơ mới. Các loại hình 

văn hoá, thể thao phát triển phong phú, đa dạng…Nền văn hoá của huyện có cơ 

hội thuận lợi để phát triển, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và sáng tạo những 

giá trị văn hóa mới.  

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC 

VĂN HÓA, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050  

1. Quan điểm phát triển 

- Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao phải phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Phát triển văn hóa, thể thao một cách hài hòa giữa các đối tượng, phù 

hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp 

với quy hoạch nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đáp ứng về cơ bản 

nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao của Nhân dân nhằm nâng cao mức hưởng thụ 

văn hóa, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tăng cường thể lực, tầm vóc, 

tăng tuổi thọ người Việt Nam và lành mạnh hóa lối sống của thanh thiếu niên. 
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Phát triển văn hóa, thể thao là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

các đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể Nhân dân. 

2. Phương hướng phát triển 

- Phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa, thể thao của huyện là phát 

huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.  

- Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao cho mọi 

người, chú trọng phát triển các loại hình thể thao giải trí đáp ứng nhu cầu giải trí 

của xã hội và tạo thói quen hoạt động thể thao cho Nhân dân. 

3. Mục tiêu tổng quát 

- Xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao của huyện, góp phần xây dựng 

con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, 

thể chất, năng lực sáng tạo và nâng cao sức khỏe, thể chất cho Nhân dân. Tiếp 

tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn 

hóa dân tộc, tập trung xây dựng những giá trị văn hóa mới làm phong phú thêm 

nền văn hóa dân tộc của huyện. Tạo mọi điều kiện nâng cao mức hưởng thụ và 

tham gia hoạt động, sáng tạo văn hoá của Nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa các 

nguồn lực cho hoạt động văn hoá, thể thao. 

4. Các chỉ tiêu cơ bản 

4.1. Lĩnh vực văn hóa 

- Tiếp tục thực hiện việc xây dựng quy hoạch và đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng. Thực 

hiện duy trì và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc; mở 

các lớp truyền dạy bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống. Mỗi năm thành lập 

từ 02 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng trở lên. Tăng cường công tác 

quản lý và tổ chức lê ̃hôị, hàng năm tổ chức 01 lễ hội truyền thống với quy mô 

cấp huyện.  

- Phấn đấu đến năm 2025, Khu liên hợp gồm: Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông, Thư viện huyện được đầu tư xây dựng đồng bộ và đưa 

vào sử dụng; công trình di tích Đình Háng Slấp, thị trấn Đình Lập được mở 

rộng, xây dựng trở thành Khuôn viên xanh gồm các công trình phụ trợ, hệ thống 

cây xanh, sân tổ chức sự kiện với diện tích trên 1,5 ha. 10/10 xã có Nhà Văn hóa 

xã đạt chuẩn; tỷ lệ thôn, khu phố có Nhà Văn hóa đạt chuẩn từ 85% trở lên. 

Phấn đấu đến năm 2025 12/12 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã, 100% thôn, khu 

phố có nhà văn hóa đạt chuẩn.  

- Đến năm 2030, Di tích Đình Pò Háng, xã Bính Xá được tu bổ, tôn tạo và 

mở rộng quy hoạch, tạo cơ sở thúc đẩy hoạt động du lịch sinh thái phát triển, kết 

hợp giữa hình thức du lịch tham quan phong cảnh tự nhiên với tham quan dọc 

theo sông Kỳ Cùng (do lòng sông đã được mở rộng diện tích, nước dâng cao so 

với hiện tại, bởi Hồ chứa nước Bản Lải lúc này đã hoàn thành).   
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4.2. Lĩnh vực thể thao 

- Phấn đấu đến năm 2025, sân vận động huyện sẽ được đầu tư xây dựng 

hoàn chỉnh, gồm: Khán đài, nhà tập luyện, thi đấu thể thao, sân chơi một số môn 

thể thao…và được khai thác, sử dụng đạt hiệu quả; 100% xã, thị trấn có sân tập 

thể dục thể thao do cấp xã, thị trấn quản lý; 85% xã, thị trấn có sân chơi, bãi tập, 

nhà tập thể thao đạt chuẩn theo quy định. 

- Phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường 

xuyên đạt 30%; số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 15%; tỷ lệ cán bộ, 

chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu 

chuẩn rèn luyện thể lực đạt 98%. 

- Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao đã thành lập. Phấn 

đấu mỗi năm thành lập từ 01 - 02 câu lạc bộ thể dục thể thao trở lên. 

IV. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

1. Xây dựng Khu liên hợp gồm: Trung tâm văn hóa, thể thao huyện, Nhà 

thi đấu đa năng, sân vận động, thư viện, nhà văn hóa huyện…  

2. Mở rộng, xây dựng Khuôn viên xanh, Đình Háng Slấp, thị trấn Đình 

Lập. 

3. Xây dựng mới 3 nhà văn xã của các xã: Lâm Ca, Châu Sơn, Đồng 

Thắng 

4. Quy hoạch, hỗ trợ xây 2 sân thể dục thể thao của 2 xã: Bắc Xa, Kiên 

Mộc 

V. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Xây dựng môi trường, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, đáp ứng 

yêu cầu phát triển của đất nước. Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy những 

giá trị di sản văn hóa dân tộc của huyện. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa ở cơ sở, 

chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở các vùng nông thôn, vùng đặc biệt 

khó khăn. Nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”.  

2. Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất cho hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở sau đầu tư xây dựng. Phát triển sâu rộng phong trào 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; ưu tiên phát triển văn nghệ, thể thao quần 

chúng. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa, 

văn nghệ, thể dục, thể thao ở cộng đồng dân cư. 

3. Xây dựng chính sách phù hợp, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở 

kinh doanh, hộ gia đình đầu tư cho hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA HUYỆN 
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Huyện Đình Lập là một huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Đông Nam 

của tỉnh Lạng Sơn; phía Tây Bắc giáp với huyện Lộc Bình, phía Đông Bắc giáp 

với đường biên giới dài hơn 40 km, phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh và 

phía Tây Nam giáp tỉnh Bắc Giang. Trên địa bàn huyện có nhiều điểm danh lam 

thắng cảnh có thể khai thác phát triển du lịch như: khu hồ Khuổi In (thị trấn 

Đình Lập), đập thủy điện Pắc Làng (thị trấn Nông Trường Thái Bình), đường 

biên tuần tra biên giới (xã Bắc Xa) những cánh rừng thông, rừng hồi bạt ngàn, 

đồi chè… có thể xây dựng thành khu du lịch sinh thái; phát triển du lịch khám 

phá, trải nghiệm… 

Đình Lập có 6 di tích lịch sử - văn hóa (có 4 di tích được xếp hạng), trong 

đó chủ yếu là di tích lịch sử cách mạng, tiêu biểu như di tích Nhà Cao Phố Cũ; 

di tích Đình Pò Háng, có bức trướng được đích thân Bác Hồ sắc phong với 4 

chữ “Kháng chiến hộ ủng”; di tích Đình Đông Quất là di tích có niên đại từ thế 

kỷ thứ XIX, có bức trướng từ thời phong kiến Nhà Nguyễn phong tặng … Bên 

cạnh đó, Đình Lập còn là nơi lưu giữ một nền văn hóa truyền thống đặc sắc, lâu 

đời của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, và Dao. Đặc biệt, các làn điệu dân ca hát 

then, sli, lượn, lễ cấp sắc vẫn đang được lưu giữ, truyền dạy, tạo nên đời sống 

văn hóa tinh thần đặc sắc.  

Do điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn, việc thu 

hút nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng cho du lịch còn hạn chế (trên địa bàn 

huyện có rất ít doanh nghiệp; chủ yếu là hộ kinh doanh). Hiện tại, trên địa bàn 

huyện có 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, có gần 10 cơ sở cung cấp dịch vụ 

ăn uống, chủ yếu tập trung đông ở địa bàn thị trấn Đình Lập, 22 cơ sở kinh 

doanh karaoke phục vụ cho Nhân dân và khách du lịch, 5 điểm cung cấp dic̣h vu ̣

trò chơi điêṇ tử công côṇg có Giấy chứng nhâṇ đủ điều kiện hoaṭ đôṇg. Các cơ 

sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, nhà hàng chủ yếu do các hộ tư nhân mở ra, quy mô 

nhỏ, chất lượng phục vụ chưa cao. 

II. DỰ BÁO XU THẾ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA HUYỆN 

Nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch hướng tới sẽ phát triển mạnh, 

những giá tri ̣mới được thiết lâp̣ trên cơ sở giá tri ̣văn hóa truyền thống (tính đôc̣ 

đáo, nguyên bản), giá tri ̣ tư ̣ nhiên (tính nguyên sơ, hoang dã) ngày càng gia 

tăng, nhất là giai đoạn trước năm 2030. Xu hướng này phù hợp với những giá trị 

nội tại của huyện Đình Lập. 

Trong các loại hình du lịch thì hiện nay du lịch xanh đang trở thành một 

loại hình du lịch quan trọng, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững và 

ổn định. Đây là loại hình du lịch hướng tới bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; 

sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên, văn hóa, các sản 

phẩm thân thiện với môi trường, hỗ trợ kinh tế địa phương, giảm nghèo.  

Dư báo đến năm 2025 huyện Đình Lập sẽ phát triển khu du lịch sinh thái 

kết hợp với khu nghỉ dưỡng, cụ thể: khu hồ Khuổi In (thị trấn Đình Lập), đập 

thủy điện Pắc Làng (thị trấn Nông Trường Thái Bình), đường biên tuần tra biên 

giới (xã Bắc Xa). 
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III. VIỆC LIÊN KẾT NGÀNH, LIÊN KẾT VÙNG TRONG THỰC 

TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DU LỊCH 

Đình Lập là nơi giao nhau giữa Đường Quốc lộ 4b và 31; thuận lợi cho 

việc thực hiện liên kết với các vùng có thế mạnh du lịch, về vị trí địa lý, nguồn 

lực phát triển, tiềm năng du lịch; kết nối các điểm, tuyến du lịch để tạo thành 

những sản phẩm du lịch hấp dẫn theo từng nhóm loại hình cung cấp cho du 

khách như tuyến Hà Nội – Lạng Sơn – Quảng Ninh – Bắc Giang – Ninh Minh 

(Trung Quốc). 

IV. NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

CỦA HUYỆN 

1. Cơ hội 

Với tiềm năng và lợi thế của huyện, đây là cơ hội để thu hút số lượng 

khách, đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch (huyện Đình Lập gần như các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên vẫn còn nguyên sơ, chưa được khai thác). 

Hiện nay, các chính sách chiến lược, quy hoạch định hướng phát triển du 

lịch của Đảng, Nhà nước đều hướng đến mục tiêu phát triển theo hướng chuyên 

nghiệp, bền vững; phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Với sự ra đời của Nghị quyết 08/NQ-

TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển du lịch thực sự trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn; trong thời gian qua tỉnh Lạng Sơn ngày càng 

quan tâm, chú trọng hơn tới phát triển du lịch. Đây cũng là cơ hội quan trọng để 

du lịch của huyện phát triển, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mình. 

2. Thách thức 

Kết cấu hạ tầng và hạ tầng du lịch của huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng 

được nhu cầu phát triển du lịch. Xúc tiến đầu tư mới bước đầu khởi động, mới 

chỉ có một số nhà đầu tư đến khảo sát đầu tư phát triển du lịch tại huyện nên 

chưa thể mang lại hiệu quả ngay trước mắt. 

Trình độ phát triển xã hội, chất lượng các dịch vụ xã hội như y tế, văn 

hóa, thông tin còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển. Việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng được các sản phẩm và dịch vụ du lịch 

đa dạng nhưng khác biệt trên cơ sở tài nguyên du lịch; giám sát, kiểm soát được 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch; cung cấp thông tin và quảng bá du lịch; 

vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và ổn định. 

Trước những thách thức như vậy, đòi hỏi phải có kế hoạch giải quyết một cách 

đồng bộ, có hệ thống và hiệu quả. 

V. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

1. Quan điểm 

- Phát triển du lịch huyện Đình Lập phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến, đồng thời phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2030, gắn với quá trình chuyển dịch cơ 
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cấu kinh tế; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

người dân. 

- Ưu tiên đầu tư các nguồn lực để phát triển du lịch Đình Lập thực sự trở 

thành một ngành kinh tế trong cơ cấu các ngành kinh tế của huyện. Góp phần 

tăng thu nhập, tạo việc làm, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát 

triển. 

- Phát triển du lịch phải đảm bảo phát triển bền vững theo nguyên tắc phát 

triển gắn với bảo tồn, khai thác hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên du 

lịch; lấy lợi ích của cộng đồng và người dân là trung tâm. Đồng thời, phát triển 

du lịch phải đảm bảo giữ gìn, bảo vệ môi trường. 

- Phát triển du lịch trên cơ sở kết nối với các điểm du lịch khác của tỉnh 

Lạng Sơn, nhất là các huyện có tiềm năng du lịch trong tỉnh; đồng thời, phát huy 

vai trò là điểm kết nối hợp lý trên tuyến du lịch theo Quốc lộ 4b, Lạng Sơn – 

Quảng Ninh (tỉnh có ngành du lịch đứng tốp đầu cả nước)… 

- Phát triển du lịch phải gắn với đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và đảm 

bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung 

Phát triển du lịch Đình Lập đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phấn đấu đến 

năm 2025, du lịch cơ bản trở thành một ngành kinh tế của huyện. Đến năm 

2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng trong cơ cấu 

kinh tế chung của huyện với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ; 

sản phẩm du lịch đa dạng, có chất lượng, thân thiện với môi trường, tạo dựng 

được thương hiệu, bản sắc riêng. Bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên du 

lịch tự nhiên và văn hóa dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững. 

2.2.  Mục tiêu cụ thể 

- Về lượng khách: tổng số khách du lịch đến Đình Lập sau năm 2025 đạt 

10.000 lượt khách. 

- Về cơ sở lưu trú: đến năm 2025, tổng số cơ sở lưu trú đạt trên 10 cơ sở 

với khoảng 1.500 phòng nghỉ (chủ yếu của dự án Khu du lịch sinh thái trải 

nghiệm Hồ Pắc Làng). Khuyến khích phát triển các dịch vụ lưu trú qua đêm 

(Homestay) cho khách du lịch.  

- Về tổng thu: doanh thu dịch vụ du lịch sau năm 2025 ước đạt gần 4 tỷ 

đồng. Sau khi 2 dự án du lịch được hoàn thành, ước tính doanh thu sẽ tăng mạnh 

lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm. 

- Về lao động: Sau khi 2 dự án du lịch được hoàn thành, có thể giải quyết 

nhu cầu lao động cho hàng trăm người.  

VI. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1. Từ tiềm năng du lịch có thể khai thác thành sản phẩm du lịch như 

sau: 
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- Du lịch nghỉ dưỡng hồ Khuổi In, hồ Pắc Làng; 

- Du lịch tổng hợp (sinh thái, khám phá, mạo hiểm, trải nghiệm) xã Bắc 

Xa; 

- Di tích lịch sử tại các địa điểm các xã: thôn Pò Háng, Bính Xá; đèo 

Khau Háy, xã Kiên Mộc.  

- Du lịch nông nghiệp: thăm các mô hình: vườn Ba kích, măng tây, trang 

trại vịt, câu cá; hái hoa Hồi, thu hoạch Sa nhân… 

- Du lịch Lễ hội: Lễ hội Đình Háng Slấp, Đình Tà Hón, Đình Đông Quất; 

- Hoạt động khác: khám phá, đi bộ trong rừng Hồi, rừng Thông, đồi Chè, 

đi bè tre, đi thuyền nan trên hồ nước, biểu diễn văn nghệ dân tộc. 

2. Căn cứ đặc điểm tài nguyên và nhu cầu thị trường khách du lịch, 

có thể phát triển sản phẩm du lịch của huyện theo hướng như sau: 

- Du lịch gắn với văn hóa, lịch sử cách mạng: tham quan hệ thống di tích 

lịch sử cách mạng, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa lối sống của các dân tộc, ẩm 

thực, lễ hội… ở Đình Lập; 

- Du lịch gắn với sinh thái: nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch leo 

núi, đi bộ trong rừng, thể thao mạo hiểm, du lịch nông nghiệp, vui chơi giải trí 

cuối tuần. 

VII. ĐỊNH HƯỚNG BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT 

Nhu cầu sử dụng đất phát triển du lịch huyện Đình Lập được xác định là 

yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển các điểm du lịch địa phương. 

Theo đó, dự kiến nhu cầu sử dụng đất phát triển 2 khu du lịch trọng điểm (hồ 

Khuổi In, hồ Pắc Làng) là: 205 ha. 

Ngoài ra, tổng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển du lịch trên địa bàn 

huyện còn phụ thuộc vào quy mô điểm du lịch, nhu cầu mở rộng diện tích các di 

tích lịch sử - văn hóa trên cơ sở để quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên phục 

vụ phát triển du lịch bền vững.  

VIII. DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

1. Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Khuổi In, thị trấn Đình Lập. 

2. Khu du lịch sinh thái trải nghiệm Hồ Pắc Làng, thị trấn Nông Trường 

Thái Bình. 

3. Tu bổ, tôn tạo và mở rộng di tích lịch sử Đình Pò Háng, xã Bính Xá. 

4. Khu du lịch trải nghiệm đường tuần tra biên giới xã bắc Xa. 

5. Giới thiệu sản phẩm nông sản, đặc sản (các sản phẩm đã được công 

nhận đạt tiêu chuẩn OCOP), giới thiệu các tiềm năng du lịch và trợ giúp khách 

du lịch. Dự án phát triển các CLB hát dân ca, bảo tồn văn hóa truyền thống trên 

toàn huyện. 

IX. GIẢI PHÁP, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 
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1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực ưu 

tiên cho phát triển du lịch, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng và hạ tầng du 

lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh quảng bá điểm đến Đình Lập và phát 

triển nguồn nhân lực du lịch.  

- Khích lệ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân chủ động đầu 

tư phát triển du lịch dựa trên cơ sở tài nguyên du lịch của Đình Lập. Đặc biệt 

khuyến khích, ưu đãi đối với các dự án phát triển du lịch sử dụng nhiều lao động 

địa phương. Có chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, du 

lịch sinh thái, tạo thuận lợi cho cộng đồng tham gia và hưởng lợi từ hoạt động 

du lịch. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ 

mọi khó khăn vướng mắc, rào cản, tạo thuận lợi cho khách du lịch tham quan du 

lịch tại huyện cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà 

đầu tư và kể cả người dân, cộng đồng tham gia đầu tư phát triển du lịch tại Đình 

Lập. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ 

tầng và hạ tầng du lịch; ưu đãi khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình, sản 

phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng; 

khuyến khích đầu tư cung cấp các dịch vụ du lịch cho khách du lịch… 

2. Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư 

- Tập trung vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường kết nối với điểm 

du lịch. Đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống mạng viễn thông để tạo 

thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng và triển khai các dự án du lịch.  

- Tăng cường đầu tư bảo vệ, tôn tạo cảnh quan, tài nguyên và môi trường 

tại các khu, điểm du lịch của huyện, đặc biệt là khu vực hồ Khuổi In và hồ Pắc 

Làng. 

- Đẩy mạnh đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Có thể huy 

động kinh phí qua thuế, phí, lệ phí thu được từ hoạt động du lịch.   

- Có những chính sách, giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực của xã 

hội đầu tư phát triển du lịch, thực hiện cơ chế ưu đãi, khuyến khích các nhà đầu 

tư, các doanh nghiệp và kể cả hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực du lịch, 

như: Ưu đãi cao về thuế, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhằm hỗ trợ nhà đầu tư 

tiến hành đầu tư ngắn hạn và dài hạn tại huyện. 

- Tăng cường thu hút nguồn lực xã hội hóa để đầu tư tôn tạo, bảo vệ các 

di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa, danh thắng; khôi phục các Lễ hội dân 

gian, sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống, đưa dân ca vào trường học, tổ 

chức các hội thi dân ca cho bà con các dân tộc huyện Đình Lập. 

3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch 
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- Tạo điều kiện cho công chức tại các cơ quan quản lý tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao, các lớp tập huấn về du lịch và các lĩnh vực có liên quan. 

- Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng quản lý, xây dựng chiến lược marketing, 

quảng bá, xúc tiến, tổ chức sự kiện cho các cán bộ phụ trách các lĩnh vực chuyên 

ngành. 

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các trung tâm đào tạo mở lớp bồi 

dưỡng kiến thức du lịch nói chung và marketing du lịch, du lịch cộng đồng nói 

riêng, ở các mức độ cơ bản, chuyên tu ngắn hạn và dài hạn về du lịch cho các 

cán bộ quản lý, cán bộ trong Ban Quản lý du lịch cộng đồng.  

4. Giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch 

- Thành lập bộ phận thực hiện xúc tiến, quảng bá du lịch thuộc Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện. 

- Điều tra, đánh giá thị trường khách du lịch (bằng các phương pháp khác 

nhau: thống kê, tổng hợp phân tích, điều tra phỏng vấn các công ty, đại lý lữ 

hành, các nhà điều hành tour trong nước, khách du lịch…) để nắm bắt được thị 

trường tiềm năng từ đó đưa ra các kế hoạch xúc tiến, quảng bá phù hợp. 

- Từng bước xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch Đình Lập. 

- Tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước như 

phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tham dự các hội chợ, 

triển lãm du lịch ở trong nước sau đó, khi đã có đủ điều kiện, nguồn lực có thể 

tự chủ động tham dự. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành khảo sát các giá trị văn hóa 

du lịch ở địa phương để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch. 

5. Giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi 

trường, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở cung cấp 

dịch vụ du lịch và mọi hoạt động du lịch. Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

vào xây dựng công trình thoát nước, vệ sinh, phòng chống các sự cố môi trường 

như cháy nổ, chống sét. Hạn chế xả thải và xử lý triệt để các chất thải từ hoạt 

động của du khách và các dịch vụ phục vụ du lịch. Thiết lập hệ thống thu gom 

chất thải (bố trí đặt các thùng rác và các công trình vệ sinh) tại các khu, điểm 

du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. 

- Đặt các pano, áp phích về bảo vệ môi trường, phát các tờ hướng dẫn, nội 

quy trước khi vào cổng thăm quan cho du khách, đào tạo kiến thức du lịch sinh 

thái cho nhân viên khu du lịch.  

- Tuyên truyền nếp sống văn minh cho người dân địa phương, khách du 

lịch thông qua các phương tiện truyền thông. 

6. Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch và giám sát thực hiện 

quy hoạch 
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- Nâng cao chất lượng thực hiện, triển khai quy hoạch. Theo đó, các dự án 

khi triển khai trên địa bàn huyện cần phải thực hiện theo đúng quy trình về việc 

lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các cơ quan có liên quan, 

các chuyên gia, cộng đồng dân cư nhằm đảm bảo thực hiện theo quy hoạch phát 

triển du lịch đã được phê duyệt cũng như tạo sự đồng thuận cao trong quá trình 

thực hiện. 

- Ngoài ra, kiện toàn các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và các cơ 

quan có thẩm quyền thẩm định, theo dõi, giám sát thực hiện các quy hoạch phát 

triển du lịch để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch khi được phê duyệt. 

UBND huyện Đình Lập báo cáo thực trạng lĩnh vực văn hóa, thể thao và 

du lịch giai đoạn 2010-2020 và định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030, định 

hướng đến năm 2050./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL;                            (B/c) 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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