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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số: 3570 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn  
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Du lịch năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch; Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ban hành ngày 16/1/2017 của Bộ Chính 
trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;  

Căn cứ Nghị quyết số 41- NQ/TU ngày 18/6/2012 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về 
phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;  

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và 
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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;  

Căn cứ Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của Ban 
Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về 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;  

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04/3/2019 của của Ban Thường vụ Thành 
ủy Lạng Sơn về tăng cường công tác quản lý các di tích, danh thắng gắn với phát 
triển du lịch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ nay đến năm 2020 và những 
năm tiếp theo; 

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND thành phố về 
việc thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của Ban 
Thường vụ Thành ủy 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;  

Căn cứ Kết luận số 274-KL/TU ngày 29/7/2019 của Thành ủy Lạng Sơn về 
việc Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỳ 50; 
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Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng nghiệm thu Đề án phát triển du lịch thành 
phố Lạng Sơn và xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045” với những nội dung sau: 

(Có Đề án chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm tham mưu tổ chức 
công bố Đề án “Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045” để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; Chủ trì phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định 
hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng 
Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch 
UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở: KHĐT; VH,TT&DL;  
TNMT; XD; TTTT;  
- TT Thành ủy (b/c);                       
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT,  Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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