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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch  

huyện Hữu Lũng năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-BCĐ, ngày 13/02/2023 của Ban Chỉ đạo 

phát triển du lịch tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng 

Sơn năm 2023, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyệnxây dựng kế hoạch thực 

hiện với nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Triển khai, cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong các Chương 

trình hành động, đề án, dự án, kế hoạch về phát triển du lịch của tỉnh, của huyện 

để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2023 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu 

nhiệm vụ đề ra.  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo huyện, đảm bảo sự phối hợp thường 

xuyên, nâng cao trách nhiệm của các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn 

trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, thời gian và hiệu 

quả; huy động các nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế 

hoạch. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung  

Khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của 

huyện, tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới, đẩy 

mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch đồng bộ hiện đại. Xây dựng các 

sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu và sức cạnh tranh, tạo bước đột phá 

với chất lượng dịch vụ du lịch đa dạng, độc đáo, chuyên nghiệp và giàu bản sắc 

văn hóa. Phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo 

động lực mạnh mẽ để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, xây dựng du 

lịch Hữu Lũng trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025, góp phần hoàn 

thành mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Năm 2023 phấn đấu thu hút 500.000 lượt khách du lịch, trong đó có 

25.000 lượt khách du lịch quốc tế và 475.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng 

thu từ du lịch đạt 100 tỷ đồng. Trên toàn huyện có tổng số 19 cơ sở lưu trú (16 
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nhà nghỉ; 03 khách sạn) với 198 buồng.Trong đó: Phòng đơn: 111 phòng; Phòng 

đôi: 86 phòng; Phòng ba: 01 phòng) và 19 hộ gia đình cung cấp dịch vụ nhà ở có 

phòng cho khách du lịch thuê (Homestay). 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP   

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển 

du lịch 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; xác định du 

lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hoá 

cao và nội dung văn hoá sâu sắc, có khả năng tạo nhiều việc làm, nâng cao thu 

nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho ngành, lĩnh vực khác phát 

triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối 

ngoại. 

 2. Triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch 

- Tiếp tục 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, Chương trình 

hành động số 74-CTr/TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị; Triển khai các Đề án, dự án, 

kế hoạch của tỉnh cũng như tiếp tục thực hiện các chương trình Đề án, dự án và 

các Kế hoạch của huyện, cụ thể: Đề án phát triển du lịch huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030; Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 12/12/2022 về xây 

dựng điểm du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 29/12/2022xúc 

tiến du lịch huyện Hữu Lũng năm 2023; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 

12/01/2023 triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây 

dựngnông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng đến năm 2025. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch: Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về một 

số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ tại các 

điểm du lịch trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp khảo sát, điều tra, thống kê du lịch để làm căn cứ xác định các 

nguồn lực đầu tư phát triển du lịch. 

3. Công tác phát triển sản phẩm du lịch 

3.1. Phát triển dịch vụ du lịch 

- Khuyến khích đầu tư xây dựng mới dịch vụ lưu trú cao cấp và nâng cấp 

nhà nghỉ, nhà hàng, cơ sở vui chơi giải trí hiện có. 
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- Hướng dẫn các hộ gia đình cung cấp dịch vụ nhà ở có phòng cho khách 

du lịch thuê (Homestay) hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất, nghiệp vụ để 

nâng cao chất lượng phục vụ du lịch. 

- Khuyến khích các điểm du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư kinh 

phí cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khách du lịch. 

3.2. Phát triển sản phẩm du lịch  

- Củng cố sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái xã Yên Thịnh, 

Hữu Liên; du lịch thể thao (điểm du lịch leo núi thể thao mạo hiểm xã Yên 

Thịnh), vui chơi giải trí(bơi thuyền kayak trên hồ Nong Dùng), cắm trại, trải 

nghiệm (danh thắng Đồng Lâm)...để tiếp tục phục vụ du khách. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của di tích danh lam thắng cảnh Đồng 

LâmHữu Liên; Làng du lịch cộng đồng xã Yên Thịnh và Làng du lịch cộng đồng 

xã Hữu Liên như: phối hợp mở lớp may trang phục truyền thống và thêu thổ 

cẩm, lớp tập huấn tiếng Anh cơ bản ngắn hạn cho các hộ Homestay.. ; tổ chức 

hoạt động trải nghiệm bằng thuyền Kayaktrên hồ Nong Dùng…để thu hút khách 

du lịch.  

- Triển khai Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với 

phát triển du lịch, giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch, 

các trạm dừng nghỉ, các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, lễ 

hội đặc trưng, lợi thế của huyện như: Đền Bắc Lệ, Đền Chầu Lục, Đền Quan 

Giám Sát… làm mới sản phẩm nhằm tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú 

của khách như bổ sung các dịch vụ bổ trợ, hoạt động trải nghiệm, cải tạo cảnh 

quan, hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật,… phục vụ khách tham quan, chụp ảnh, trải 

nghiệm. 

- Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng điểm dừng, nghỉ phục vụ du khách đạt 

chuẩn phục vụ khách du lịch gắn với điểm thông tin tư vấn và hỗ trợ khách du 

lịch, kết hợp trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng của 

địa phương. Khuyến khích sản xuất các mặt hàng lưu niệm, đặc sản của địa 

phương có thương hiệu, tiện lợi trong việc giới thiệu và mua sắm của khách du 

lịch. 

4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

- Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đối tượng làm công tác du lịch, các cơ 

sở kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, homestay, các tổ chức, cá nhân tham gia vào 

hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.     

- Tham quan học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại địa phương đã phát 

triển du lịch thành công.   

- Tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.  

- Tham gia Hội thi nghiệp vụ phục vụ buồng khách sạn do tỉnh tổ chức. 
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5. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch    

- Tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch, hội chợ, các hội nghị xúc tiến du 

lịch, các hoạt động văn hóa, du lịch năm 2023 do tỉnh tổ chức. 

- Tiếp tục rà soát gắn mã các điểm quét QR Code bằng điện thoại di động 

cá nhân nhằm cung cấp thông tin cho khách du lịch. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin 

truyền thông, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội như: Facebook, Youtube, 

Zalo... về các sản phẩm du lịch, các điểm du lịch, các hoạt động du lịch trên địa 

bàn. 

 - Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền hình Việt 

Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng, phát sóng phóng sự quảng bá 

du lịch Hữu Lũng. 

- Tuyên truyền, khuyến khích các nhà hàng, cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa 

bàn huyện chủ động, hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch của huyện, sử dụng tranh, 

ảnh có tính biểu tượng về du lịch của huyện treo tường.    

- Thiết lập hệ thống thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch tại chỗ bằng việc 

cung cấp miễn phí các ấn phẩm quảng bá du lịch tại nhà hàng, điểm tham quan, 

điểm dừng nghỉ, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Sản xuất các tờ gấp, 

tờ rơi, cẩm nang du lịch,…phục vụ công tác thông tin quảng bá về du lịch. 

- Tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa, nông 

nghiệp, du lịch Hữu Lũng tại các Hội chợ và liên hoan du lịch trong và ngoài 

tỉnh.  

- Tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp đến xúc tiến điểm đến nhằm khai 

thác những tiềm năng, lợi thế của huyện thành các tour, tuyến du lịch, tạo ra các 

sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc trưng và phù hợp với nhu cầu của thị trường 

khách du lịch mà khách đang hướng tới.   

- Khảo sát, lắp đặt một số biển chỉ dẫn, biển quảng cáo về du lịch trên địa 

bàn huyện. 

6. Huy động xã hội hóa đầu tư và phát triển du lịch 

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 

viên chức và người dân trong việc tham gia góp sức xây dựng, phát triển du lịch. 

- Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy mở rộng, phát triển 

quan hệ hợp tác với các huyện, tỉnh thông qua các hoạt động du lịch, trong đó 

tăng cường giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch địa phương. 

7. Công tác triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong du lịch 

- Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du 

lịch; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người Lạng Sơn nói chung, 

Hữu Lũng nói riêng đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. 
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- Quảng bá rộng rãi Bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch về “Xây dựng và phát triển hệ thống du lịch 

thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025”. 

8. Công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về du lịch 

Phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm 

tra kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt 

động kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm hướng đến xây dựng môi trường du lịch 

văn minh, an toàn và thân thiện.  

 9. Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển du lịch 

- Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh rà soát quy định về quản  lý, 

sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh 

thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng 

cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước nâng cao chỉ số năng 

lực, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, thuận lợi cho doanh 

nghiệp đầu tư và kinh doanh du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt 

động và khách du lịch. 

10. Công tác phối hợp xây dựng công viên địa chất toàn cầu 

 Tiếp tụcphối hợp với Ban quản lý Công viên địa chất Lạng Sơnthực hiện 

các nhiệm vụxây dựng, phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn thuộc phạm vi 

địa bàn quản lý gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch để phục vụ cho phát triển 

kinh tế của địa phương. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.  

- Huy động nguồn lực xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để đầu 

tư,phát triển du lịch huyện Hữu Lũng. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai các nội dung theo kế hoạch đã 

đề ra; tiếp tục triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ du lịch 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.   

- Tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch; chương trình xúc tiến quảng 

bá điểm đến, xây dựng nội dung tuyên truyền giới thiệu về du lịch Hữu Lũng.  

- Khảo sát, lắp đặt một số biển chỉ dẫn, biển quảng cáo về du lịch trên địa 

bàn huyện. 
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- Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch của các địa 

phương trong nước; Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hoàn thiện 

các điều kiện về cơ sở vật chất và thủ tục kinh doanh theo quy định. Tổ chức các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ du lịch cho các tổ chức, cá nhân 

tham gia phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn.    

- Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển du lịch gắn với công tác bảo 

tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản 

văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng các quan điểm, định 

hướng phát triển và phù hợp với các quy định của pháp luật. Tham mưu đề xuất 

tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn. 

Tổng hợp và định kỳ báo cáo với Ban Chỉ đạo về triển khai các chương trình kế 

hoạch và phát triển du lịch theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển 

hoạt động vận tải gắn với phát triển du lịch. Triển khai các dự án giao thông 

trong đó ưu tiên phát triển các dự án giao thông đến các điểm du lịch để vừa 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo điều kiện cho phát triển du lịch.Tham 

mưu đề xuất kinh phí đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đến các điểm định 

hướng khai thác phát triển du lịch. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ đầu tư 

kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển du lịch cộng đồng theo nhiệm 

vụ phân công tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/02/2021 của UBND huyện 

về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

3.Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về công tác xúc tiến, kêu 

gọi đầu tư, giải pháp về vốn, cơ chế ưu đãi đặc thù đối với các nhà đầu tư. 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng Dự toán kinh 

phí trình UBND huyện bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế 

hoạch hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Chủ trì, tham mưu tổ chức xây dựng các sản phẩm nông nghiệp, sản 

phẩm OCOP đặc trưng. Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và 

các cơ quan, ban, ngành trong việc lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ, 

khai thác rừng, khai thác mặt nước và các tài nguyên thiên nhiên khác tại các 

điểm du lịch. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các xã khảo sát các địa điểm, 

thời vụ phù hợp để gieo trồng, phát triển các vườn hoa, vườn cây ăn quả, các sản 

phẩm nông nghiệp để phục vụ phát triển du lịch. 
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5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; hướng dẫn tuyên 

truyền giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng dân cư và du khách về giữ gìn và 

bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch đảm bảo phát triển du lịch một cách bền 

vững và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  

- Tham mưu triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường tại 

điểm du lịch, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh trên địa bàn huyện. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám 

sát bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, các điểm dịch vụ ăn 

uống phục vụ khách du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.  

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp huyện xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực 

cho du lịch đảm bảo đáp ứng nhu cầu.  

8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Tăng cường viết tin, bài tuyên truyền về chủ trương, chương trình phát 

triển du lịch của huyện; nêu gương các điển hình tiên tiến, các mô hình phát 

triển du lịch trên loa truyền thanh huyện và cơ sở; sản xuất các clip quảng bá về 

du lịch đăng tải trên Internet, các trang Fanpage của cơ quan, đơn vị.   

- Tham gia các Liên hoan, Hội thi, Hội diễn để quảng bá về hoạt động du 

lịch của huyện.  

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện  

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm du lịch; 

phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tăng cường kiểm tra việc chấp hành các 

quy định trong hoạt động kinh doanh 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. Các cơ quan, ban, ngành của huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp với Phòng Văn hóa và 

Thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nguồn 

lực và tạo điều kiện cho du lịch phát triển. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT- XH huyện 

Phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành du lịch 

trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

 



8 

 

 

12. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

- Các cơ quan, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được 

phân công trong Kế hoạch, chủ động phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện tốt 

công tác phát triển du lịch đảm bảo hiệu quả. Tích cực tuyên truyền quảng bá 

các tuyến, điểm du lịch huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội … 

- UBND các xã, thị trấn: Tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về vị 

trí, vai trò của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân 

dân; tuyên truyền Nhân dân thực hiện văn minh, văn hóa du lịch và các văn bản 

quy định của pháp luật về du lịch. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các cơ quan, đơn vị 

liên quan khảo sát, quy hoạch các điểm du lịch tiềm năng để quản lý, xúc tiến 

đầu tư khai thác; quản lý tốt các di tích trên địa bàn; lập phương án thu hút đầu 

tư du lịch vào địa phương nhằm khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. 

Cải tạo, trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa tạo điểm nhấn cho địa phương.  

- Ủy ban nhân dân xã Hữu Liên, Yên Thịnh xây dựng kế hoạch chi tiết 

triển khai hiệu quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn. Trong đó tập trung 

thực hiện tốt Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND 

tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ Du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 – 2025. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của 

huyện xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện 

năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng 

(trước ngày 10/6/2023), 01 năm (trước ngày 15/11/2023) báo cáo kết quả thực 

hiện về Ban chỉ đạo huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

(Có biểu phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo) 

Nơi nhận:  
- Sở VH,TT&DL; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban TG, Ban DV Huyện ủy; 

- UB MTTQ và các TC CT-XH huyện; 

- TVBCĐ PTDL huyện (theo QĐ 4308/QĐ-

UBND ngày 13/10/2020); 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT.    

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Quốc Khánh 
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