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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
xem xét dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia “Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ” thành phố Lạng Sơn đến năm 

2025 và tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án “Phát triển sản phẩm  
du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2022” 

 

 Ngày 26/12/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 
phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ” thành phố Lạng Sơn đến 
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch tâm 
linh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2022”; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo 
các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại vụ; 
Xây dựng; Giao thông Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào 
tạo; Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Bắc 
Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo 
các Đề án, ý kiến của đại biểu tham dự, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn; Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 của UBND tỉnh phê 
duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, thời gian qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đã có nhiều cố gắng tập trung nghiên cứu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban 
hành nhiều Đề án quan trọng để phát triển văn hóa - du lịch của tỉnh như: Đề án 
xây dựng và phát triển khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Đề án bảo tồn, phát triển các giá trị cây Đào 
và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng. Việc đề xuất ban hành Đề án “Bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả 
Phủ” thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án “Phát 
triển sản phẩm du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2022” là cụ thể hóa 
việc bảo tồn, phát huy các giá trị, tài nguyên văn hóa, du lịch, nhằm triển khai thực 
hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch nổi trội, có giá 
trị kinh tế, có năng lực cạnh tranh cao của tỉnh. 

Các Đề án nêu trên có tính xã hội hóa cao, các chủ thể chính tham gia thực 
hiện là cộng đồng dân cư, xã hội và doanh nghiệp, đây là những nhân tố quyết định 
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đến kết quả thực hiện Đề án, do đó các dự thảo cần được tiếp tục nghiên cứu sâu, 
điều chỉnh, bổ sung như sau: 

1. Đối với Đề  án: Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2017 - 2022 

a) Điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án: Từ nay đến năm 2025. 

b) Nội dung, kết cấu, bố cục của Đề án: 

- Phần hiện trạng cần được biên tập, bổ sung, nêu cụ thể hiện trạng của du lịch 
Lạng Sơn, tình hình sản phẩm du lịch tâm linh; định lượng giá trị kinh tế tài nguyên, 
giá trị thực tế sản phẩm du lịch tâm linh đạt được trong những năm qua (giá trị đối 
với xã hội, doanh thu, hiệu quả đầu tư, khai thác và so sánh với sản phẩm du lịch 
khác), nguồn lực đầu tư hàng năm vào các thiết chế tâm linh (năm 2018, ước tính sơ 
bộ kinh phí xã hội hóa có thể đạt hàng trăm tỷ đồng), công tác phát triển sản phẩm du 
lịch tâm linh,… Những thuận lợi, cơ hội; những khó khăn, thách thức, từ đó nêu bật 
sự cần thiết phải ban hành Đề án. 

- Mục tiêu của Đề án là nhằm tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên 
du lịch tâm linh, làm tăng giá trị tài nguyên và cơ hội đầu tư phát triển sản phẩm du 
lịch tâm linh; gắn phát triển sản phẩm du lịch tâm linh với phát triển các sản phẩm du 
lịch khác; có các giải pháp hữu hiệu thực hiện, có quá trình thử nghiệm sản phẩm. 

- Nội dung thực hiện phải hết sức căn cơ, bài bản, có kế hoạch và chiến dịch 
phù hợp; cần đổi mới công tác quảng bá sản phẩm, làm nổi bật sức hấp dẫn, riêng có, 
độc đáo, là điểm đến có tính duy nhất. Việc đầu tư phát triển sản phẩm du lịch tâm 
linh phải đi đến kết quả: Các thiết chế văn hóa - tâm linh được bảo tồn, nâng cấp một 
cách tích cực gắn với tổ chức, hình thành không gian, cảnh quan hài hòa giữa con 
người với thiên nhiên; đời sống văn hóa, sự văn minh của cộng đồng, xã hội được 
nâng lên; thương hiệu du lịch Lạng Sơn được định vị rõ nét, đạt hiệu quả cao về kinh 
tế. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh Đề án, báo cáo UBND tỉnh trong 
quý I/2019, có thể mời các chuyên gia, các tổ chức, doanh nghiệp phát triển sản 
phẩm du lịch chuyên nghiệp tham gia góp ý, xây dựng một số mô hình sản phẩm tiêu 
biểu kèm theo Đề án. 

2. Đối với Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 
và tầm nhìn đến năm 2030 

a) Điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án: Từ nay đến năm 2025. 

b) Nội dung, kết cấu, bố cục của Đề án: 

- Nội dung chưa đặt vấn đề về: (1) Xây dựng tượng đài danh nhân Thân 
Công Tài với vùng văn hóa Xứ Lạng; (2) Chuyển đổi công năng chợ Kỳ Lừa 
thành chợ cổ - trung tâm giới thiệu sản vật và sinh hoạt văn hóa truyền thống 
của Xứ Lạng; (3) Tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian tổ chức Lễ hội đền Kỳ 
Cùng - Tả Phủ; (4) Phương án mở thêm các tuyến rước kiệu trong đó đi qua 
đường phố mang tên Thân Công Tài. 
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- Kết cấu, bố cục Đề án: Biên tập, hoàn chỉnh theo mẫu của một Đề án 
phát triển kinh tế - xã hội, phần nội dung nghiên cứu về những giá trị văn hóa 
được bổ sung thành tài liệu kèm theo. Trong Đề án có các đề mục, nội dung 
hướng tới đạt được các mục tiêu về kinh tế - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát 
huy giá trị văn hóa của di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung Đề án là UBND thành phố Lạng 
Sơn. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên tập, hoàn chỉnh; gửi xin ý kiến Ban 
Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn. Hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 
4/2019. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH).                                             

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

              Phạm Hùng Trường 
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