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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động  
của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố năm 2019 

 

Thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng đô thị 
văn minh, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ngày 19/3/2019 Ban chỉ đạo 
(BCĐ) phát triển du lịch thành phố đã ban hành kế hoạch số 91/KH-BCĐ về hoạt 
động của BCĐ phát triển du lịch thành phố năm 2019, trong đó giao nhiệm vụ cụ 
thể theo tiến độ thời gian trong năm cho từng cơ quan, đơn vị, phường xã thực 
hiện các nhiệm vụ.  

Nhằm đánh giá kết quả tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của 
Ban chỉ đạo phát triển du lịch và các đơn vị được giao nhiệm vụ trong năm 2019, 
qua đó tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, đề ra phương hướng và các nhiệm vụ tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020, BCĐ phát triển du lịch thành phố báo cáo kết 
quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Thực hiện chương trình làm việc, BCĐ phát triển du lịch thành phố tổ chức 
họp thường kỳ để đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các nhiệm vụ trọng tâm 
trong lĩnh vực du lịch. Trong năm 2019, BCĐ phát triển du lịch thành phố họp 6 
cuộc thông qua các nhiệm vụ: hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hoạt 
động của BCĐ phát triển du lịch năm 2019; triển khai kế hoạch xây dựng sản 
phẩm du lịch sinh thái gắn với mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025; cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng, khẩu 
hiệu slogan du lịch; đánh giá tiến độ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong 
công tác tu bổ di tích; thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào gắn với 
tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng trên địa bàn thành phố; sơ kết đánh giá kết quả 
hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển du lịch 6 tháng đầu năm, 9 tháng đầu năm… 

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ trong công tác phát triển du lịch đảm bảo các nội dung đề ra, cơ bản đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay. 

II. HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, TUYÊN TRUYỀN 

Hoạt động quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương luôn được quan 
tâm triển khai và thực hiện dưới nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, 
catalog, trang fanpage, qua hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các hoạt 
động văn hóa - du lịch, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; trên các phương 
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tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đặc biệt có hiệu quả thông 
qua các trang mạng xã hội thu hút giới trẻ quan tâm chia sẻ.  

In ấn 10.000 tờ rơi, 1000 cuốn catalog song ngữ Anh - Việt, 1.000 cuốn 
cẩm nang du lịch; 05 pano tấm lớn chỉ dẫn giới thiệu các điểm di tích, du lịch trên 
địa bàn thành phố, hàng trăm băng rôn khẩu hiệu quảng bá về các sự kiện lễ hội 
văn hóa, ẩm thực, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2019, kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ ... tới nhân dân và du khách. Đăng tải gần 
200 tin bài về các di tích danh thắng gắn với lễ hội truyền thống, các sản phẩm 
ẩm thực địa phương, các thông tin về hoạt động xúc tiến du lịch, các hoạt động 
của lãnh đạo thành phố, phường xã và BCĐ phát triển du lịch... trên trang 
fanpage thành phố đang có gần 5 nghìn lượt người theo dõi, góp phần quảng bá 
hình ảnh con người, nét văn hóa và sản phẩm ẩm thực, hệ thống tín ngưỡng danh 
thắng phong phú đa dạng của thành phố Lạng Sơn trên cả nước và quốc tế. 
Quảng bá các di tích, điểm du lịch của thành phố trên các kênh quảng bá của Đài 
truyền hình Việt Nam, truyền hình Quốc phòng như chương trình Hành trình di 
sản, S Việt Nam, các trang báo điện tử… 

Đón tiếp và làm việc với 2 đoàn khách quốc tế đến từ Pháp, Australia thăm 
thành phố Lạng Sơn và di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh, tổ chức ký kết hợp 
tác giao lưu văn hóa giữa 2 địa phương đại diện cho 2 Quốc gia trong thời gian 
tới nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa Lạng Sơn tới các Quốc gia trên thế giới. 

Thiết kế sản phẩm quà tặng lưu niệm phục vụ cho hoạt động đối ngoại và 
quảng bá của thành phố từ hoa Đào và mẫu logo của thành phố. Tổ chức và phát 
động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu slogan về thanh phố Lạng Sơn. 

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

1. Nhóm nhiệm vụ thứ 1: Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch thành 
phố Lạng Sơn  

 UBND thành phố ban hành Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 
05/9/2019 về phê duyệt Đề án "Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu Đề 
án trên các kênh thông tin đại chúng và thực hiện công bố Đề án lồng ghép trong 
các hoạt động Tuần Văn hóa - Thể thao, Du lịch năm 2020. 

Tăng cường mời gọi đầu tư đối với dự án khai thác phát triển du lịch trên 
địa bàn, hiện nay dự án khu du lịch sinh thái thác Soong Cau đã được phê duyệt 
với tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng. 

2. Nhóm nhiệm vụ thứ 2: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, đẩy 
nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch. 

Hoàn thiện công tác tu bổ, cải tạo cổng danh thắng Tam Thanh; hệ thống 
điện chiếu sáng khu di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh kịp thời phục vụ sự kiện 
hội nghị giữa 4 tỉnh biên giới với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung 
Quốc. Hoàn thiện công tác cải tạo Nhà lưu niệm và khuôn viên tượng đài đồng 
chí Hoàng Văn Thụ hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ tốt các ngày lễ lớn, các sự 
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kiện chính trị của tỉnh, thành phố như kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ, Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3... 

Đối với nhiệm vụ tu bổ di tích thành Nhà Mạc đã được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch thẩm định tại văn bản số 3813/BVHTTDL-DSVH ngày 
24/9/2019. Đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định 
phê duyệt; lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và hoàn thành thủ tục đấu thầu, 
ký hợp đồng xây dựng và tổ chức thi công, hoàn thành dự án trong năm 2020. 

Đối với khu di chỉ Mai Pha, Ban QLDA ĐTXD thành phố đã lập dự án làm 
đường vào và đề xuất tôn tạo cảnh quan khu vực di chỉ như cải tạo, sửa chữa 
đường dạo xung quanh núi, trồng bổ sung một số cây xanh cần thiết, bổ sung 
hạng mục điện chiếu sáng, đèn trang trí; thiết kế bổ sung đường giao thông dẫn từ 
đường Hùng Vương vào khu Di chỉ phù hợp với điều kiện thực tế. Phương án đã 
được xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý dự án thực hiện 
chỉnh sửa bổ sung và tham mưu thực hiện hoàn thành trong năm 2020. Ban 
QLDA đã lập Dự án thực hiện Lắp đặt, cải tạo hệ thống chiếu sáng hang động 
Chùa Tiên (núi Đại Tượng) và Cải tạo khuôn viên Giếng Tiên. Đã được BTV 
Thành ủy nhất trí phương án triển khai thực hiện, trong năm 2019 và 2020 sẽ 
thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Di sản văn hóa. 

Hoàn thiện các thủ tục thực hiện tu bổ đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn 
Thụ với kinh phí trên 7 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, đồng thời thực hiện quy 
trình thu hồi đất để thực hiện giai đoạn 2 công tác tu bổ đền Tả Phủ. Phối hợp với 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến Nhân dân phương án và thiết kế con 
chó đá bên bờ sông Kỳ Cùng và hoàn thiện Đề án nâng cấp lễ hội Tả Phủ - Kỳ 
Cùng lên quy mô cấp tỉnh. 

3. Nhóm nhiệm vụ thứ 3: Củng cố và xây dựng sản phẩm du lịch nhất 
là các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn 
thành phố. 

Phát động cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng lưu niệm và khẩu hiệu 
slogan du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên kết với các đơn 
vị lữ hành trong và ngoài tỉnh xây dựng tour du lịch mới, kết nối các điểm tham 
quan của các huyện và tỉnh thành lân cận. Tổ chức tốt các hoạt động Tuần Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố thu hút số lượng lớn nhân dân và 
du khách thập phương về dự.  

Đối với Đề án khôi phục chợ phiên Kỳ Lừa: Do việc xây dựng và thực hiện 
Đề án chưa có tính khả thi và được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy tại 
Công văn số 248-TB/KLTT ngày 05/8/2019 của Thường trực Thành ủy, UBND 
thành phố đã đưa nội dung khôi phục văn hóa truyền thống tại chợ phiên Kỳ Lừa 
ra khỏi nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

Ban hành kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND thành 
phố về việc xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái gắn với mô hình sản xuất nông 
nghiệp giai đoạn 2019 - 2025. Trong năm 2019, thực hiện khai thác mô hình 
vườn nho và một số cây ăn quả tại Mai Pha và tham quan mô hình sản xuất nông 
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nghiệp tại hợp tác xã rau công nghệ cao Hợp Thịnh. Trong giai đoạn 2 của kế 
hoạch phấn đấu mỗi xã khai thác một điểm du lịch sinh thái gắn với sản xuất 
nông nghiệp. Mô hình vườn nho tại Mai Pha đã thu hút được rất đông du khách 
đến tham quan và mua hàng. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình du lịch sinh thái gắn với các sản 
phẩm du lịch của thành phố, thành phố tiếp tục xây dựng mô hình du lịch sinh 
thái vườn Đào tại xóm Bản Cao, xã Quảng Lạc phục vụ du khách đến tham quan 
vườn Đào, học tập kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc hoa Đào gắn với giới thiệu 
sản phẩm hoa Đào Xứ Lạng. Quảng bá giới thiệu các sản phẩm ẩm thực tới Nhân 
dân và du khách như đặc sản vịt quay, lợn quay, bánh ngải, rau ngồng cải... 

4. Nhóm nhiệm vụ thứ 4: Tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du 
lịch, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển du lịch 

Tích cực chỉ đạo khai thác có hiệu quả các phương tiện Internet như mạng 
xã hội, báo điện tử, trang fanpage ... phục vụ cho công tác quảng bá du lịch. 
Thường xuyên đăng các tin bài về các sự kiện, lễ hội văn hóa, ẩm thực, di tích 
danh thắng, các hội nghị, hội thảo lớn của tỉnh, thành phố góp phần quảng bá 
phục vụ công tác du lịch. Phối hợp với các đơn vị truyền hình ở Trung ương xây 
dựng các clip giới thiệu về thiên nhiên, văn hóa và con người Xứ Lạng, các di sản 
văn hóa vật thể, phi vật thể phát trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam; 
về di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh, Thành nhà Mạc phát trên kênh Truyền 
hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN); giới thiệu về các di tích, danh thắng, các 
điểm du lịch trên các kênh quảng bá khác.  

Đưa Website du lịch thành phố vào hoạt động thử nghiệm trong tháng 7 năm 
2019. Hoàn thiện các nội dung của Website phục vụ việc tra cứu, hỗ trợ Nhân dân 
và du khách khi tham gia trải nghiệm các hoạt động tại thành phố Lạng Sơn. 

Phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội 
thảo cấp thành phố về giá trị di sản văn hóa và tiềm năng du lịch khu di tích danh 
thắng Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc vào ngày 26/10/2019. Hội 
thảo với sự tham gia của nhà sử học Dương Trung Quốc, với 20 bài nghiên cứu 
của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ của trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn và các Viện nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua Hội thảo 
đã khẳng định các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích danh thắng Nhị Tam Thanh, 
các giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đồng thời xây dựng Kế 
hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND thành phố 
tại Hội thảo. Việc triển khai các nội dung kết luận tại Hội thảo góp phần quan 
trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích danh thắng gắn  với phát 
triển du lịch tại thành phố Lạng Sơn. 

Phối hợp với Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh trong việc liên kết với các 
công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh xây dựng tour du lịch tâm linh, sinh thái, lễ 
hội trên địa bàn thành phố. Hiện tại đã xây dựng 9 tour du lịch kết nối với các 
huyện và tỉnh lân cận của thành phố (Có phụ lục kèm theo).. 
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Thường xuyên tham gia trưng bày các gian hàng tại các Hội chợ triển lãm 
trong và ngoài tỉnh; tham gia trưng bày gian hàng quảng bá, giới thiệu về các sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực, các tiềm năng thế mạnh của thành phố tại các hội 
nghị chuyên đề lớn của tỉnh và thành phố như Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng 
Sơn năm 2019; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới; Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số thành phố.... 

5. Nhóm nhiệm vụ thứ 5: Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực du lịch 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, nâng cao năng lực chuyên 
môn cho cán bộ quản lý Nhà nước về văn hóa, du lịch, các thuyết minh viên là 
các giáo viên, cán bộ văn hóa xã hội và đoàn viên thanh niên của thành phố, các 
phường xã và các doanh nghiệp cho hơn 300 đại biểu tham dự. Tiếp tục mời các 
giảng viên của các trường Đại học tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho các thuyết 
minh viên du lịch được chọn lọc từ các phường, xã, các trường học và một số 
thuyết minh viên đang làm nhiệm vụ tại di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh góp 
phần nâng cao nghiệp vụ, làm nhiệm vụ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa 
của địa phương tới Nhân dân và du khách... 

Các thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố tham gia lớp tập 
huấn về công tác quản lý nhà nước về du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tổ chức trong tháng 9/2019. Tham gia học tập kinh nghiệm trong công tác phát 
triển du lịch tại Hà Giang và thành phố Hà Nội. 

6. Nhóm nhiệm vụ thứ 6: Nâng cao năng lực và hiệu quả hiệu lực quản 
lý Nhà nước về du lịch 

Phòng VHTT đã có văn bản hướng dẫn các phường, xã vị trí và địa điểm 
lắp đặt biển chỉ dẫn vào các di tích, danh thắng. Thực hiện lắp đặt một số hệ 
thống chỉ dẫn vào các điểm di tích như Đền Tả Phủ và một số di tích trên địa bàn.  

Thực hiện kiểm tra và phối hợp công tác tuyên truyền về văn minh thương 
mại, triển khai bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch cho các cơ sở lưu trú du 
lịch trên địa bàn.  

Đã phối hợp với các phường, xã và tham mưu xây dựng các quy tắc xử sự 
chung gắn tại 10 điểm du lịch, di tích danh thắng, đồng thời công khai số điện 
thoại đường dây nóng của các cơ quan liên quan phục vụ hỗ trợ khách du lịch tại 
các di tích danh thắng trên địa bàn. 

Thường xuyên duy trì công tác kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn, kịp 
thời chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật của các cơ sở kinh 
doanh, đồng thời tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp 
vi phạm theo quy định. 

7. Lượng khách du lịch 

Tổng lượng khách du lịch đến thành phố Lạng Sơn năm 2019 đạt 
2.080.358 lượt khách tăng 19 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khách quốc 
tế đạt 185. 670 lượt khách, khách nội địa là 1.894.688 lượt. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Với vị trí, vai trò của phát triển du lịch trong phát triển kinh tế xã hội của 
thành phố, việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của BCĐ phát triển du lịch thành 
phố đã cụ thể hóa từng nội dung nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. Cơ bản các 
nhiệm vụ được tham mưu thực hiện đảm bảo tiến độ, phù hợp với đặc điểm tình 
hình của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Công tác quảng bá, tuyên truyền 
đã được quan tâm chú trọng tới các hình thức chuyên sâu, thu hút tới các đối 
tượng, thành phần hay đi du lịch, tạo sự quan tâm tìm hiểu, chia sẻ về những 
điểm đến hấp dẫn. Cấp ủy, chính quyền đã quan tâm đầu tư, huy động các nguồn 
lực thực hiện tu bổ các di tích, tạo diện mạo mới cho khu danh thắng Nhị Tam 
Thanh bằng hệ thống điện chiếu sáng, cổng Tam Quan, tạo cảnh quan cho di tích 
thành Nhà Mạc và một số di tích khác như Đền Kỳ Cùng, đền Cửa Tây... Tuy 
nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch số 91/KH-UBND của một số đơn 
vị, phường xã còn một số hạn chế như sau: 

- Một số nhiệm vụ triển khai còn chậm so với tiến độ đề ra, như: cải tạo 
cảnh quan di tích thành Nhà Mạc; tu bổ di tích đình Pác Mòong, Đền Tả Phủ.  

- Công tác thu thập tài liệu khôi phục lễ hội tứ trấn còn ít, chưa có nhiều 
nội dung phong phú. Chưa có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi thiết kế 
sản phẩm quà tặng và sáng tác slogan du lịch. 

- Một số đơn vị chưa chủ động triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 
190/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND thành phố về việc xây dựng sản 
phẩm du lịch sinh thái gắn với mô hình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2019 - 
2025. Mô hình du lịch sinh thái chủ yếu do hộ gia đình tự nhận thức thực hiện, 
chưa có sự định hướng và hỗ trợ nhiều từ các địa phương. 

- Đã giao nhiệm vụ cho phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham mưu 
thực hiện Đề án tuyến phố đi bộ gắn với ẩm thực; hiện nay đã ban hành Kế hoạch 
triển khai xây dựng Đề án và ban hành Quyết định thành lập BCĐ xây dựng Đề 
án. Đánh giá: tiến độ chậm so với kế hoạch. 

- Đội ngũ thuyết minh viên tại các di tích còn thiếu; nghiệp vụ của một số 
thuyết minh viên chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác tập huấn cho thuyết minh 
viên với số lượng quá lớn nên hiệu quả chưa cao. 

- Hoạt động quảng bá du lịch từng bước đã có sự thay đổi phù hợp nhưng 
chưa tạo được điểm nhấn chung của thành phố, chưa tạo được hình ảnh rõ nét về 
điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút sự quan tâm của khách du lịch. 

- Việc xây dựng các tour du lịch còn chung chung, chưa cụ thể về lịch trình 
và tính giá chi phí cho mỗi lịch trình để du khách có việc lựa chọn cho phù hợp. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch số 91/KH-BCĐ 
ngày 19/3/2019 của BCĐ phát triển du lịch thành phố năm 2019, đồng thời căn 
cứ vào phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó 
phát triển du lịch được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, định hướng 
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đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, Ban chỉ đạo phát 
triển du lịch thành phố xác định một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện để 
phát triển du lịch trên địa bàn trên mộ số nhóm nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Thực hiện các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND 
tỉnh về thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong đó tập trung tham mưu triển khai 
thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 
tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn; Chỉ thị 09-CT/TU ngày 04/3/2019 của Ban thường vụ Thành ủy 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.  

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tu bổ tại một số di tích trên địa 
bàn: di tích danh thắng Chùa Tiên, thành Nhà Mạc, di chỉ Mai Pha, đền Khánh 
Sơn xã Mai Pha, đền Tả Phủ phường Hoàng Văn Thụ. Hoàn thiện công tác tu bổ 
đình Pác Mòong xã Quảng Lạc, thực hiện phương án giao thông nhằm tăng 
cường công tác bảo vệ di tích Đoàn Thành, phường Chi Lăng… 

4. Phối hợp thực hiện nghiên cứu giá trị các văn bia ma nhai tại di tích 
danh thắng chùa Tiên.  

5. Thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận trong chương trình Hội thảo khoa 
học: Di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc “Di sản 
văn hóa và tiềm năng du lịch” theo Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 16/12/2019 
của UBND thành phố, cụ thể:  

Mời các chuyên gia nghiên cứu khảo sát hiện trạng hệ thống tượng thờ, bài 
trí thờ tự; Đề xuất và xây dựng phương án điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống thờ tự 
cho phù hợp với tín ngưỡng và đối tượng thờ tự tại di tích. 

Nghiên cứu các phương pháp bảo quản hệ thống bia ma nhai, sưu tập các 
tài liệu, tư liệu, bản dịch văn bia. Biên soạn các tư liệu của khu danh thắng Nhị - 
Tam Thanh, Thành Nhà Mạc và hệ thống văn bia thành cuốn sách lịch sử văn hóa 
làm tư liệu phục vụ nghiên cứu và nhu cầu tìm hiểu của các khách tham quan.  

Thực hiện gian trưng bày, giới thiệu các điểm du lịch, các di tích trên địa 
bàn Thành phố… 

6. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh theo phân công 
và các sự kiện của thành phố gắn với thu hút và quảng bá du lịch thành phố. 

7. Tham gia hoạt động giới thiệu, quảng bá về văn hóa xứ Lạng tại Phố đi 
bộ Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

8. Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho các thuyết minh viên tại 
các di tích, danh thắng. 

9. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn. Giới 
thiệu các nội dung của Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 
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10. Tham gia tốt các hoạt động tại Lễ hội hoa Đào lần thứ 3 của tỉnh; Phối 
hợp tổ chức tốt Tuần Văn hóa, Du lịch trên địa bàn thành phố gắn với lễ hội Tả 
Phủ - Kỳ Cùng và các lễ hội truyền thống trên địa bàn xuân Canh Tý 2020. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cụ thể hóa tại Kế hoạch thực hiện 
các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố năm 2020. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ 
đạo phát triển du lịch thành phố năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2020 của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố./. 

 
 
Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VH,TT&DL tỉnh;  
- TT Thành ủy (b/c);            
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các thành viên BCĐ phát triển du lịch TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nông Bích Diệp 
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