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 Thực hiện Công văn số 256/SVHTTDL-QLDL ngày 12/3/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp xây dựng dự thảo kế hoạch tuyên 

truyền, xúc tiến quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng Sơn trong năm 2021. Ủy ban nhân 

dân huyện Đình Lập xây dựng nội dung tuyên truyền, xúc tiến quảng bá hình 

ảnh trên địa bàn huyện trong năm 2021 như sau: 

1. Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái cộng 

đồng 

 a) Nội dung: Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, những thế mạnh, những 

điểm có tiềm năng phát triển du lịch của huyện, nhất là các xã vùng biên giới 

(Bắc Xa, Bính Xá); vùng có những tiềm năng để phát triển du lịch, những địa 

điểm, khu vực đường biên có những đồi cỏ lau thường được khách tham quan 

gọi với cái tên “Thiên đường hoa cỏ lau” (cột mốc 1297, 1300), có những cung 

đường tuần tra biên giới quanh co uốn lượn, có cánh rừng hồi, rừng thông bạt 

ngàn (khu rừng thôn Khuổi Tà, Nà Pè), có nhiều giá trị văn hóa truyền thống: 

nhà trình tường của người Nùng, đội múa sư tử (thôn Bắc Xa), … tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Trong giai đoạn 2021-

2026, huyện có chủ trương thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển hình 

thành khu du lịch sinh thái cộng đồng tại nơi đây. 

b) Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước, huy động xã hội hóa 

và các nguồn hợp pháp khác. 

c) Thời gian thực hiện: Cả giai đoạn. 

2. Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng  

a) Nội dung: Thực hiện tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát 

triển du lịch nghỉ dưỡng của Hồ Khuổi In (thị trấn Đình Lập) và Hồ Pắc Làng 

(thị trấn Nông Trường Thái Bình). 

- Hồ Khuổi in, Hồ Pắc Làng là công trình phục vụ cho thủy lợi, nuôi trồng 

thủy sản và sinh hoạt của Nhân dân thị trấn và xã lân cận. Cạnh bờ là khu vực 

dân cư xen với những thửa ruộng, đồi núi thấp…phong cảnh trông rất nên thơ, 

hữu tình. Hiện nay, huyện Đình Lập đang thực hiện lập quy hoạch xây dựng khu 

nghỉ dưỡng tại 2 khu vực này. Bởi vậy, trên lưu vực của công trình này có thể 

khai thác phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, trải nghiệm, khám phá (câu cá, trèo bè, trèo thuyền…). 
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- Hồ Khuổi In cách trung tâm huyện (thị trấn Đình Lập) khoảng 1,5 km; 

Hồ Pắc Làng cách trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình khoảng 500m. Khí 

hậu vào mùa hè rất mát mẻ, nhiệt độ thường thấp hơn so với khu vực khác 

khoảng 1 - 2oC. Quang cảnh khu vực hồ rất đẹp và hoang sơ, hồ được bao quanh 

bởi những cánh rừng thông, đồi chè bạt ngàn. Hồ Khuổi In, Hồ Pắc Làng có 

tiềm năng lớn để khai thác cho phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng. Từ việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá thì hiện nay có 02 nhà đầu 

tư đã lập dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư khu du lịch 

sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Khuổi In và Hồ Pắc Làng. 

b) Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước, huy động xã hội hóa 

và các nguồn hợp pháp khác. 

c) Thời gian thực hiện: Trọng tâm năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2026. 

3. Tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm hàng nông sản của địa phương 

(các sản phẩm OCOP) 

a) Nội dung: Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng 

nông sản của địa phương như: nhựa thông, hoa hồi, bún ngô, củ ba kích, sa 

nhân, vịt cổ xanh, chè ngọc thúy, chè ô long, mật ong, nấm lim… 

 - Nhựa thông: Huyện Đình Lập là huyện có diện tích trồng thông lớn nhất 

toàn tỉnh. Nhựa thông là nguồn thu nhập chính của nhân dân tại khu vực các xã. 

Trong 5 năm trở lại đây, đời sống vật chất của nhân dân được cải thiện và thu 

nhập bình quân của người dân hàng năm tăng mạnh. Rừng thông ngoài mang lại 

thu nhập kinh tế còn là nguồn tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là hình thức 

du lịch trải nghiệm dã ngoại. 

- Hồi: Là một trong những cây đặc sản có giá trị kinh tế cao của huyện 

Đình Lập, là huyện có diện tích trồng hồi tương đối lớn. Hồi được trồng tại các 

xã như: Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa, Đình Lập. Thời gian gần đây, hồi được 

mùa và được thị trường thu mua với giá tương đối cao nên đem lại thu nhập cho 

bà con Nhân dân trên địa bàn. Hoa hồi có nhiều tác dụng như: sản xuất thuốc 

chữa bệnh, mỹ phẩm, ẩm thực, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe… 

 - Bún ngô khô: Là một trong những sản phẩm đặc trưng của huyện, bún 

ngô khô được sản xuất tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập. Hiện nay, có 01 cơ sở 

sản xuất bún ngô khô, sản phẩm đã được đánh giá, phân loại 3 sao. Cơ sở sản 

xuất Bún ngô khô đã có những cải tiến công nghệ phù hợp với xu thế phát triển, 

được đầu tư, máy móc, áp dụng việc tự động hóa một số công đoạn để nâng cao 

năng suất lao động, một số công đoạn vẫn phải thực hiện thủ công nhằm đảm bảo 

chất lượng và giữ được những ưu điểm vốn có của nó. Hàng năm cơ sở sản xuất 

tiêu thụ hàng chục tấn ngô. Bún ngô khô dễ sử dụng nên thường được sử dụng 

nhiều trong các bữa ăn như: Làm mỳ ăn liền; xào rau bò khai, nấm; nhúng lẩu… 

 - Sa nhân, củ cây ba kích: hiện nay trên địa bàn huyện đã trồng được trên 

160ha (100ha trồng cây sa nhân, 60ha cây ba kích); trong đó có khoảng 60 ha 

cây sa nhân đã cho thu hoạch. Củ cây sa nhân và quả sa nhân có nhiều công 

dụng: dùng làm thuốc, tăng sức đề kháng của cơ thể, chống viêm, hạ huyết áp, 
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tăng sức dẻo dai…. Được trồng nhiều tại các xã: Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xa, 

Cường Lợi…   

- Chè: Đặc sản chè Nông Trường đã gắn với huyện Đình Lập từ lâu; chè 

được trồng nhiều ở thị trấn Nông Trường Thái Bình và xã Lâm Ca được trồng 

theo hình thức thâm canh, chế biến chè theo Tiêu chuẩn VietGap nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm chè, cung cấp nguyên liệu để chế biến chè đặc 

sản, chè sạch phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Các sản phẩm chè nổi tiếng là chè 

Ngọc thúy và chè Ô long.   

- Các sản phẩm khác: Vịt Cổ xanh, mật ong, nấm lim cũng là thể mạnh 

của huyện. Sản phẩm đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân 

góp phần vào tăng trưởng kinh tế của toàn huyện. 

b) Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước, huy động xã hội hóa 

và các nguồn hợp pháp khác. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập xây dựng nội dung tuyên truyền, xúc 

tiến quảng bá hình ảnh của huyện trong năm 2021, trân trọng gửi Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Thành viên BCĐ Phát triển DL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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