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KẾ HOẠCH 

Xúc tiến, quảng bá du lịch  

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022 

 

Căn cứ 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; Quyết định số 

3570/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án 

“Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 

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. UBND thành phố Lạng 

Sơn ban hành kế hoạch xúc tiến du lịch trên địa bàn thành phố với những nội 

dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn. Làm cơ sở đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch của 

thành phố dựa trên các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch của thành 

phố đến du khách trong và ngoài tỉnh. 

Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du 

lịch, khai thác giá trị các tài nguyên du lịch, tư vấn dịch vụ, cung cấp thông 

tin, hình ảnh du lịch thành phố Lạng Sơn đến gần hơn với du khách, các nhà 

đầu tư, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. 

 Huy động sự tham gia, hưởng ứng của doanh nghiệp du lịch để tạo ra 

các dịch vụ du lịch liên hoàn với các chương trình du lịch độc đáo, đặc sắc để 

thu hút du khách đến tham quan du lịch tại thành phố Lạng Sơn, thúc đẩy cơ 

hội trao đổi nguồn khách du lịch. 

2. Yêu cầu 

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo 

hiệu quả và thiết thực bằng nhiều hình thức; đúng định hướng phát triển du lịch 

của thành phố, phù hợp với quy hoạch ngành và các quy định của pháp luật; tận 

dụng tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thông tin, xúc tiến du 

lịch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân khai thác sản phẩm du lịch trên địa bàn 

thành phố. 
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Các cấp, các ngành cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác 

phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực, kinh phí để triển khai kế hoạch có 

hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch 

- Giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn, chia sẻ các trải nghiệm của du 

khách, các dịch vụ du lịch chất lượng, các gương điển hình tốt về phát triển du  

lịch, ý nghĩa và vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển của du lịch thành 

phố Lạng Sơn. 

- Khai thác hiệu quả các phương tiện Internet: Mạng xã hội, báo điện tử... 

phục vụ cho công tác quảng bá du lịch. 

- Phối hợp với các kênh của Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình 

Lạng Sơn sản xuất các phim, phóng sự ngắn, video clip tuyên truyền các khoảnh 

khắc trải nghiệm, những đặc trưng về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực của 

các điểm du lịch trên địa bàn thành phố. 

- Tích cực triển khai thực hiện công tác xã hội hóa trong quảng bá xúc 

tiến du lịch. Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch phải đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất, giới thiệu được các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, tiềm năng, 

thế mạnh phát triển du lịch của thành phố Lạng Sơn nói chung và các di tích lịch 

sử cấp Quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả 

Phủ nói riêng đối với du khách và các nhà đầu tư; chú trọng kết hợp nghiên cứu 

thị trường, phát triển sản phẩm với các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. 

- Đẩy mạnh liên kết, mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng, thế mạnh và 

khai thác các cơ hội, nguồn lực để phát triển gắn kết du lịch thành phố Lạng Sơn 

với các địa phương trong cả nước và khu vực. 

2. Thiết kế các ấn phẩm, vật phẩm, quà tặng quảng bá, xúc tiến du lịch 

- Lựa chọn và tái bản một số ấn phẩm có nội dung đa dạng, phong phú gắn 

với tiềm năng, thế mạnh du lịch của thành phố nhằm phục vụ công tác thông tin 

quảng bá du lịch được dịch ra tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. 

- Nghiên cứu, thiết kế lựa chọn mẫu mã các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của 

thành phố hoặc tái bản các sản phẩm du lịch có gắn hình ảnh biểu trưng nhận diện 

thương hiệu du lịch thành phố Lạng Sơn. 

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

chức cung cấp miễn phí các ấn phẩm quảng bá du lịch tại các điểm du lịch, di tích, 

nhà hàng, khách sạn, điểm dừng chân trong địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống quầy hàng 

trưng bày và bán sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP của 

thành phố Lạng Sơn. 

3. Phối hợp tham gia Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần 

thứ 18 năm 2022 

- Thời gian thực hiện: Ngày 14/5/2022 - 18/5/2022 
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- Địa điểm: Công viên Lê Văn Tám, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

- Nội dung thực hiện: 

Giới thiệu, quảng bá du lịch của tỉnh, của thành phố Lạng Sơn tại Ngày 

hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022: Tham gia trưng bày 

01 không gian về văn hóa - du lịch để giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, sản 

phẩm du lịch, văn hóa của tỉnh, thành phố Lạng Sơn; giới thiệu và bán các sản 

phẩm nông sản; giới thiệu ẩm thực của địa phương… 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tham gia tổ chức thực hiện. 

4. Tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến du lịch thành phố Lạng Sơn 

- Tổ chức các sự kiện du lịch nhân các ngày lễ lớn, trọng đại của tỉnh, thành 

phố, của đất nước. 

- Tổ chức khảo sát, hội nghị, hội thảo xây dựng sản phẩm tour tuyến du lịch 

thành phố Lạng Sơn kết hợp với các tuyến điểm du lịch tại các huyện trong tỉnh. 

- Tổ chức Tuần lễ văn hóa du lịch gắn với các hoạt động liên quan đến nông 

nghiệp và phát triển nông thôn như: Lễ hội nông sản, làng nghề để quảng bá du lịch 

nông thôn, tiêu thụ trái cây và một số sản phẩm nông sản đạt chuẩn OCOP trên địa 

bàn thành phố. 

- Tổ chức khảo sát xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn thành phố. 

III. KINH PHÍ 

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch chi từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho 

công tác du lịch năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường 

triển khai các nhiệm vụ được phân công thực hiện Kế hoạch này đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. 

- Chủ trì, tham mưu, trưng bày giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm 

du lịch; trang phục truyền thống, sản phẩm đặc trưng của thành phố Lạng Sơn tại 

Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 nhằm quảng bá, giới thiệu tới 

du khách trong và ngoài nước về tiềm năng du lịch của thành phố Lạng Sơn. 

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến du lịch; 

phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour tuyến du lịch kết nối các 

điểm du lịch, di tích trên địa bàn thành phố với các tỉnh thành trong cả nước và các 

huyện trong tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đưa 

tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phóng sự tuyên truyền 

quảng bá về du lịch thành phố Lạng Sơn; tuyên truyền trên các trang  mạng xã 

hội, trên màn hình led về xúc tiến du lịch, các hoạt động kích cầu, phục hồi du 

lịch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022. 
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 Tăng cường phối hợp với Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch; các huyện 

trong tỉnh, các địa phương trong cả nước để xúc tiến quảng bá sâu rộng hình ảnh 

du lịch thành phố Lạng Sơn đến du khách trong và ngoài nước. 

2. Phòng Kinh tế thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, đơn 

vị, UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản 

phẩm tiêu biểu và một số sản phẩm nông sản (đạt chuẩn OCOP) của thành phố 

đến khách du lịch trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiêu thụ 

sản phẩm, duy trì mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Tham mưu cho UBND thành phố cân đối nguồn kinh phí để triển khai 

thực hiện các nội dung kế hoạch; Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng 

kinh phí theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến đối với các dự 

án đầu tư, phát triển  du lịch trên địa bàn thành phố; rà soát các dự án đầu tư du 

lịch để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

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; tham mưu cho UBND thành phố quy hoạch quỹ đất để phát triển du lịch. 

5. Văn phòng HĐND - UBND thành phố 

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

tra về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, các điểm du lịch, các 

điểm cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch; xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm. 

6. UBND các xã, phường 

Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các điểm du lịch, di tích trên địa bàn tổ chức 

chỉnh trang lại cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan tài 

nguyên du lịch, đầu tư, tu sửa cơ sở vật chất, nâng cao chất  lượng dịch vụ để 

sẵn sàng đón khách; tuyên truyền tới các điểm du lịch, di tích, các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch, người dân và du khách thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử văn 

minh du lịch”. 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và các phòng, ban 

liên quan trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch, dự án đầu tư, 

chương trình phát triển du lịch trên địa bàn; thường xuyên tổ chức đánh giá rút 

kinh nghiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

7.Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong công tác tuyên truyền, 

quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để giới thiệu hình ảnh doanh 
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nghiệp cũng như hình ảnh du lịch của thành phố Lạng Sơn đến khách du lịch 

trong nước và quốc tế. 

- Phối hợp tổ chức và khai thác các tour, tuyến du lịch mới, hấp dẫn. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các 

nhiệm vụ được giao đạt kết quả./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP (B/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở VHTTDL; 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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