
 
THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc kiểm tra về tình hình phát triển du lịch huyện Hữu Lũng 

 
 

Ngày 04/6/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì cuộc kiểm tra về tình hình phát triển du lịch huyện Hữu Lũng. Tham dự 
cuộc kiểm tra có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo 
các sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, 
Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn 
phòng UBND tỉnh. Về phía huyện Hữu Lũng có lãnh đạo Huyện ủy, UBND 
huyện, lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan của UBND huyện Hữu Lũng, 
lãnh đạo và các bộ phận liên quan của xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng; đại diện 
một số tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh du lịch tại xã Hữu Liên.  

Sau khi kiểm tra thực địa một số điểm du lịch tại xã Hữu Liên, nghe lãnh 
đạo UBND huyện Hữu Lũng báo cáo tình hình phát triển du lịch huyện Hữu 
Lũng, lãnh đạo UBND xã Hữu Liên báo cáo tình hình phát triển du lịch tại xã 
Hữu Liên, ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá tình hình 

Huyện Hữu Lũng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi cho phát triển 
du lịch, có vị trí địa lý gần với khu vực đồng bằng sông Hồng với lượng dân cư 
đông và điều kiện kinh tế phát triển, có hệ thống đường bộ, đường sắt thuận lợi 
cho thu hút khách du lịch. Trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 72/82 di tích kiến 
trúc nghệ thuật, 04 di tích lịch sử, 06 di tích khảo cổ (trong đó có đền Bắc Lệ và 
đền Quan Giám Sát đã được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch trên địa bàn 
tỉnh), với nhiều lễ hội dân gian có giá trị lịch sử - văn hóa và có tiềm năng phát 
triển du lịch. Huyện Hữu Lũng có đa dạng các loại hình du lịch như: Du lịch tâm 
linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch khám 
phá... Xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng có khu rừng đặc dụng duy nhất của tỉnh 
Lạng Sơn, với phong cảnh hữu tình và tài nguyên sinh học đa dạng, phong phú, 
có 9 dân tộc cùng sinh sống với nhiều di sản văn hóa và kiến trúc nhà sàn đặc 
trưng thuận lợi cho phát triển đa dạng các loại hình du lịch tại đây.  

Bên cạnh đó, bản chất người dân huyện Hữu Lũng luôn có ý chí, khát 
vọng vươn lên, chăm chỉ, chịu khó tìm hiểu, phát triển sản xuất kinh doanh, 
nâng cao đời sống. Các cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng đã chủ động xây 
dựng các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch, chỉ đạo lập quy hoạch các 
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điểm du lịch, tổ chức tuyên truyền, quảng bá và liên kết, hợp tác phát triển du 
lịch của huyện. Do đó, hoạt động du lịch của huyện Hữu Lũng bước đầu đạt 
được kết quả tích cực, hằng năm thu hút được trên 700 nghìn lượt khách.  

Tuy nhiên, huyện Hữu Lũng còn nhiều khó khăn, hạn chế trong phát triển 
du lịch, đó là chưa có đề án cụ thể về phát triển du lịch một cách bài bản trên địa 
bàn huyện và ở các xã có tiềm năng phát triển du lịch; các hoạt động du lịch chủ 
yếu còn mang tính tự phát; hệ thống hạ tầng du lịch thấp kém; môi trường, cảnh 
quan tại các điểm du lịch chưa thật sự khang trang, sạch đẹp; chất lượng nguồn 
nhân lực ngành du lịch còn thiếu và hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại 
ngữ; công tác tuyên truyền, quảng bá chưa nhiều; chưa hình thành được nhiều 
tua, tuyến du lịch kết nối với các huyện, tỉnh lân cận; chưa thu hút được nhiều 
nhà đầu tư tham gia khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về phát triển du 
lịch của huyện Hữu Lũng; chất lượng sản phẩm du lịch chậm được cải thiện, 
chưa có sản phẩm mang tính thương hiệu của địa phương.  

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

Thời gian tới, UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục đẩy mạnh công tác quán 
triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động số 
74/CTr-TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 35/KH-
UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh 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. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cấp ủy, chính quyền và nhân 
dân huyện Hữu Lũng về phát triển du lịch trên địa bàn huyện. UBND huyện 
Hữu Lũng xây dựng Đề án phát triển du lịch của huyện, chỉ đạo UBND các xã 
có tiềm năng phát triển du lịch xây dựng Đề án phát triển du lịch của xã để có 
định hướng, kế hoạch phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn. 
Các sở, ngành, UBND huyện, xã cần quyết tâm thực hiện để du lịch trở thành 
nghề chính, thu nhập chính cho người dân tại các điểm du lịch.  

Chủ động, sáng tạo, tích cực hơn nữa trong việc chuyển đổi các mô hình 
du lịch; có những cách làm du lịch mới, tạo sự khác biệt, đặc trưng riêng của 
từng sản phẩm du lịch để nâng cao khả năng cạnh tranh trong thu hút khách du 
lịch. Cần xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch có 
lợi thế. Cơ cấu lại các loại hình du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của 
từng nơi; ngoài du lịch tâm linh, du dịch cộng đồng, huyện Hữu Lũng có thể 
phát triển thêm các sản phẩm du lịch khác như: Du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ 
dưỡng, du lịch khám phá… Quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các 
dân tộc như: Hát sli, hát lượn, các lễ hội… Từng bước phát triển đa dạng và 
nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch như: Thuốc tắm, thảo dược, ẩm thực… để 
thu hút, giữ chân khách du lịch.  

UBND huyện Hữu Lũng phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch có giải pháp, kế hoạch cụ thể, đồng bộ 
trong công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, 
hấp dẫn và những tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện. Tuyên 
truyền, quảng bá du lịch bằng nhiều phương thức khác nhau trên các phương 



 3

tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội và tổ chức, tham gia các cuộc hội 
nghị, hội thảo về xúc tiến quảng bá, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch trong 
tỉnh và tại các tỉnh bạn... Cùng với đó, phải phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp lữ 
hành liên kết phát triển các tua, tuyến du lịch có sự tham gia của các điểm du 
lịch trên địa bàn huyện để thu hút khách du lịch ngày một đông hơn.  

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, đảm bảo an ninh, an 
toàn cho du khách. Sự thân thiện, mến khách không chỉ ở các hộ kinh doanh du 
lịch mà phải trở thành nét đẹp văn hóa chung của cả công đồng thôn bản cũng 
như của cả xã, trong đó cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu 
thực hiện trước. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân giữ vệ sinh môi 
trường, chỉnh trang, trang trí, trồng hoa, cây cảnh tại các khuôn viên, trên các 
tuyến đường trong các điểm du lịch. Thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm an toàn 
vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở ăn uống trong điểm du lịch.  

Tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng du lịch, hoàn thiện hệ 
thống giao thông để tạo thuận lợi cho thu hút khách du lịch, kết nối các điểm du 
lịch với nhau. Cần có cách làm phù hợp, hiệu quả trong việc xây dựng, chỉnh 
trang cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch bảo đảm khang trang, sạch đẹp, có nhiều 
nét mới lạ, độc đáo; không nhất thiết đầu tư hệ thống đường vào các điểm du 
lịch mặt đường quá rộng và cứng hóa bằng bê tông xi măng, chỉ cần độ rộng vừa 
phải phù hợp với từng điểm du lịch, có thể rải đá dăm để du khách đi bộ.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện 
Hữu Lũng, các sở, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để 
thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực tham gia đầu tư phát huy tối đa những 
tiềm năng du lịch của huyện, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, 
đủ sức thu hút, giữ chân khách du lịch; đặc biệt là tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư 
có đủ năng lực vào khai thác, phát huy lợi thế du lịch của khu vực xã Hữu Liên, 
huyện Hữu Lũng.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đối với đội ngũ cán 
bộ, công chức quản lý du lịch và nhân viên, các hộ gia đình tham gia làm du 
lịch. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, phong cách phục vụ; 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với hoạt động thực hành, thực tế để tạo 
được đội ngũ thông thạo nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch 
đồng thời với phát triển bền vững các mô hình du lịch. 

  Phải bảo vệ, giữ gìn nguyên vẹn khu rừng đặc dụng Hữu Liên bằng mọi 
giá. Đây là tài sản thiên nhiên vô giá, không những bảo tồn, lưu giữ nhiều nguồn 
gen quy, đặc hữu mà còn tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn 
thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Cấp ủy, chính quyền huyện, xã cần 
tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân hiểu được giá trị, lợi ích của khu 
rừng đặc dụng để cùng chung tay bảo vệ, phát huy giá trị, góp phần nâng cao đời 
sống cho người dân hiện tại và các thế hệ con cháu mai sau. Cánh đồng Đồng 
Lâm cũng là sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn được nhiều du khách, có thể 
khai thác vào mùa mưa và mùa khô theo 2 phương thức khác nhau.  
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3. Một số nhiệm vụ cụ thể 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở kết quả cuộc kiểm tra 
tại huyện Hữu Lũng, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển du lịch 
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tính toán đến 
những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch có lợi thế của 
từng địa bàn.   

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng 
khẩn trương sửa chữa đoạn đầu đường tỉnh 243 từ đường Quốc lộ 1A đi vào các 
xã: Yên Thịnh, Yên Vượng đã hư hỏng, xuống cấp; đồng thời phối hợp với lực 
lượng công an huyện tăng cường các biện pháp kiểm soát trọng tải phương tiện 
giao thông, không để phương tiện quá tải lưu thông phá hỏng tuyến đường này. 

- UBND huyện Hữu Lũng, các sở, ngành liên quan chủ động hỗ trợ Công 
ty Cổ phần Du lịch Nối Vòng Tay triển khai thực hiện dự án đầu tư Khu lưu trú 
và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên để tạo ra những sản phẩm du lịch có chất 
lượng cao thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.  

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: VH-TT&DL, TN&MT,  
 TC, KH&ĐT, XD, GTVT, NN&PTNT,  
 TT&TT, KH&CN; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 
- CA huyện Hữu Lũng; 
- UBND xã Hữu Liên; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
 các, phòng, ban CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (NVH).

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Phùng Quang Hội 
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