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Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

  

Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định 
số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, có ý kiến phản biện đối với dự thảo 
Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên Đề án 

Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nội dung chính của Đề án 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

Đến năm 2025, Lạng Sơn trở thành một trong những trọng điểm du lịch 
của Vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ và cả nước; đến năm 2030, ngành du lịch 
Lạng Sơn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo 
động lực để thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.   

3.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2045 

a. Về khách du lịch 

- Năm 2020 thu hút 520 nghìn lượt khách du lịch quốc tế và 2,65 triệu 
lượt khách du lịch nội địa.  

- Năm 2025 thu hút 900 nghìn lượt khách du lịch quốc tế và 3,5 triệu lượt 
khách du lịch nội địa. 

- Năm 2030 thu hút 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 4,6 triệu lượt 
khách du lịch nội địa.  

- Đến năm 2045 thu hút 3,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 9,0 triệu 
lượt khách du lịch nội địa.  

b. Về tổng thu từ du lịch:- Năm 2020 đạt trên 2.400 tỷ đồng. Năm 2025 
đạt trên 6.600 tỷ đồng. Năm 2030 đạt trên 15.000 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 
2045 đạt 50.200 tỷ đồng. 
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c. Về cơ sở lưu trú du lịch 
Đến năm 2045, toàn tỉnh cần có 23.000 buồng lưu trú, trong đó có 6.900 

buồng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. 
d. Về nguồn nhân lực du lịch  
Đến năm 2045, toàn tỉnh cần có 110.400 lao động du lịch, trong đó có 

36.800 lao động trực tiếp. 
đ. Về nhu cầu vốn đầu tư du lịch 
- Giai đoạn đến năm 2025: 11.400 tỷ đồng. 
- Giai đoạn 2026 – 2030: 13.900 tỷ đồng. 
- Đến năm 2045: 42.700 tỷ đồng. 
e. Về môi trường du lịch: Tăng cường công tác quản lý môi trường du 

lịch; công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tài 
nguyên du lịch. 100% người dân tham gia hoạt động du lịch có thái độ, văn hóa 
ứng xử thân thiện với môi trường, lịch sự với khách du lịch. 

3.3. Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu  

3.3.1. Định hướng phát triển thị trường  
a) Thị trường khách du lịch quốc tế : Nhóm thị trường trọng điểm, ưu tiên 

phát triển trong giai đoạn đến năm 2025 và những năm tiếp theo gồm Đông Bắc 
Á và Đông Nam Á. Nhóm thị trường duy trì phát triển trước mắt đến năm 2025 
và lâu dài đến năm 2030 gồmChâu Âu, Bắc Mỹ, Úc. 

b) Thị trường khách du lịch nội địa: Khách du lịch tham quan, du lịch 
sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa cộng đồng; Khách du lịch văn hóa 
lễ hội - tín  ngưỡng; Khách du lịch cuối tuần kết hợp vui chơi giải trí; Du lịch 
cửa khẩu, kết hợp mua sắm; Khách du lịch thương mại, du lịch hội nghị, hội 
thảo. 

3.3.2. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch  
- Nhóm các sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu danh lam thắng 

cảnh, các di tích lịch sử văn hóa: Tham quan, nghiên cứu quần thể di tích danh 
thắng Mẫu Sơn (khí hậu ôn đới trong lòng nhiệt đới) gắn với các giá trị văn hóa 
bản địa của các dân tộc. Tham quan, nghiên cứu hệ thống các di tích cấp quốc 
gia Thành Nhà Mạc, Khu di tích lịch sử Chi Lăng, Khu di tích lịch sử Khởi 
nghĩa Bắc Sơn… Tham quan, nghiên cứu hệ thống hang động gắn với các di chỉ 
khảo cổ Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Kéo Lèng... Tham quan, nghiên cứu Khu di 
tích danh thắng Nhị, Tam Thanh, Thanh Nhà Mạc, Núi Tô Thị. Tham quan danh 
thắng thảo nguyên Khau Sao - Hữu Kiên - Chi Lăng gắn với các trang trại ngựa 
bạch độc đáo. Tham quan các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng. 

- Nhóm các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng: Du lịch nghỉ dưỡng núi “khí 
hậu ôn đới trong lòng nhiệt đới” (Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc 
và huyện Lộc Bình). Du lịch nghỉ dưỡng “hồ trên núi” (hồ Bản Lải huyện Lộc 
Bình; hồ Vũ Lăng, hồ Phai Thuống, hồ Pác Mỏ huyện Bắc Sơn). Du lịch nghỉ 
dưỡng gắn với trang trại cây ăn trái, nhà vườn (Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi 
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Lăng…). Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, tắm thuốc, chữa bệnh; 
du lịch thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp (Mẫu Sơn, Bắc Sơn, TP.Lạng Sơn…). Các 
sản phẩm du lịch đặc thù của Lạng Sơn có ý nghĩa địa phương 

- Nhóm các sản phẩm du lịch văn hóa – tâm linh, lễ hội: Du lịch tham 
quan kết hợp hành lễ tâm linh ở hệ thống động, đền, chùa (động Nhị - Tam 
Thanh; đền Kỳ Cùng, đền Tả Phủ…). Du lịch tham quan, nghiên cứu, trải 
nghiệm các lễ hội (lễ hội Mẫu Sơn, lễ hội hoa đào, lễ hội Lồng Tồng, lễ hội đền 
Kỳ Cùng – Tả Phủ…). 

- Nhóm các sản phẩm du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng:  Du lịch 
nghiên cứu sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, rừng nguyên sinh Bắc 
Sơn. Du lịch cộng đồng homestay (Quỳnh Sơn - Bắc Sơn; Hữu Liên - Hữu 
Lũng; Hữu Kiên - Chi Lăng…). Du lịch nghiên cứu, trải nghiệm các giá trị văn 
hóa, ca múa nhạc Tày, Nùng (hát Then, Sli, Lượn…). Du lịch sinh thái nông 
nghiệp công nghệ cao (Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng…). Du lịch sinh thái nghỉ 
dưỡng Hữu Liên. 

- Nhóm các sản phẩm du lịch vui chơi giải trí, thể thao cuối tuần: Du lịch 
tham quan, vui chơi giải trí, picnic, cắm trại cuối tuần (Suối Mỏ Mắm xã Chiến 
Thắng, Thung lũng hoa xã Trấn Yên – Bắc Sơn, Thung lung Nà Lùng – Văn 
Quan, danh thắng Đồng Tâm – Hữu Liên – Hữu Lũng…).  Du lịch tham quan, 
sinh thái, vui chơi giải trí thác Soong Cau (xã Quảng Lạc – thành phố Lạng 
Sơn). Du lịch chơi golf.  Du lịch dù lượn, khinh khí cầu (thảo nguyên Khau Sao 
– Chi Lăng). Du lịch picnic, cắm trại cuối tuần, trượt cỏ, thả diều… (thảo 
nguyên Khau Sao – Chi Lăng).  Du lịch vui chơi giải trí, câu cá, chèo thuyền, 
thể thao nước… (hồ Bản Lải – Lộc Bình; hồ Vũ Lăng, hồ Pác Mỏ - Bắc Sơn; hồ 
Bản Nầng, hồ Suối Mơ – Văn Quan). 

- Các sản phẩm du lịch bổ trợ:  Du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm; các 
sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch… (du lịch MICE).  Du lịch đô thị gắn với 
các trung tâm thương mại, hệ thống chợ mua sắm; vui chơi giải trí; các khu dịch 
vụ du lịch; khu vực chợ đêm; phố đi bộ… (thành phố Lạng Sơn, Đồng Đăng).  
Du lịch tham quan, ngắm cảnh, leo núi Nà Lay; trải nghiệm sản phẩm nông 
nghiệp công nghệ cao... (Quỳnh Sơn – Bắc Sơn…).  Du lịch tham quan, học tập, 
nghiên cứu, nghỉ dưỡng, sinh thái Mỏ Nhài (Hưng Vũ – Bắc Sơn).  Du lịch sinh 
thái Dòng suối hoa (Long Đống và Quỳnh Sơn – Bắc Sơn).  Du lịch trải nghiệm 
khám phá đường biên, cột mốc biên giới Việt – Trung.  Du lịch thể thao mạo 
hiểm xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng. Du lịch tham quan, trải nghiệm đường 
sông (sông Kỳ Cùng – đoạn qua TP.Lạng Sơn), du lịch ẩm thực, du lịch đêm tại 
TP.Lạng Sơn và các đô thị khác. 

3.3.3. Định hướng tổ chức không gian phát triển du lịch  
 - Không gian du lịch Trung tâm: Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 
thành phố Lạng Sơn và phụ cận (huyện Cao Lộc). 

- Không gian du lịch Tây Nam: Huyện Chi Lăng và Hữu Lũng.  

- Không gian du lịch phía Tây: Huyện Bắc Sơn, Bình Gia và Văn Quan.  
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- Không gian du lịch Đông Nam: Huyện Lộc Bình và Đình Lập. 

- Không gian du lịch phía Bắc: Huyện Tràng Định và Văn Lãng. 

3.3.4. Hệ thống các trung tâm, khu, điểm, tuyến du lịch 

a)  Các trung tâm du lịch 

- Trung tâm du lịch của tỉnh: Thành phố Lạng Sơn. 

- Các trung tâm du lịch bổ trợ: Thị trấn Chi Lăng, Thị trấn Bắc Sơn; thị 
trấn Lộc Bình; Thị trấn Thất khê. 

b)  Hệ thống khu du lịch 

 - Khu du lịch quốc gia: Định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu 
Sơn. 

 - Khu du lịch cấp tỉnh: (1) Khu du lịch sinh thái vườn na Hữu Lũng – 
Chi Lăng kết hợp tham quan di tích lịch sử Chi Lăng – Hữu Lũng. (2) Khu du 
lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên. (3) Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Bản 
Lải. (4) Khu du lịch sinh thái, cộng đồng Thảo nguyên Khau Sao – Chi Lăng. 
(5) Khu du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp nghỉ dưỡng vườn 
cam, quýt Hang Hú - Bắc Sơn. 

c) Hệ thống điểm du lịch: (1) Các điểm du lịch ở thành phố Lạng Sơn: 
Động và chùa Nhị, Tam Thanh gắn với sự tích Nàng Tô Thị; thành Nhà Mạc; 
Chợ Kỳ Lừa; núi Phai Vệ; Thành cổ Lạng Sơn; Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; chợ 
Đông Kinh; chợ Kỳ Lừa…(2) Các điểm du lịch ở huyện Bắc Sơn: Làng văn hóa 
du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, Đỉnh núi Nà Lay, Suối Mỏ Mắm, Vườn quýt 
Hang Hú, Đình Nông Lục, Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn, Đồn Mỏ Nhài, Trường 
bắn Vũ Lăng, Hồ Tam Hoa, hồ Pác Mỏ, hồ Vũ Lăng...(3) Các điểm du lịch ở 
huyện Bình Gia: Thác Đăng Mò, Hang Thẩm Khuyên, Hang Thẩm Hai, Hang 
Kéo Lèng, Hồ Phai Danh.(4) Các điểm du lịch ở huyện Văn Quan: Cảnh quan 
quần thể tự nhiên Bản Nầng và hồ thủy lợi Bản Nầng; Hồ Suối Mơ; đồng lúa 
Văn Quan; thung lũng Nà Lùng; thác Pác Éng; hệ thống hang động (hang Nà Lả, 
Ngườm Thẳm, Rộc Mạ); cảnh quan đèo Lùng Pa… (5) Các điểm du lịch ở 
huyện Chi Lăng: Khu di tích lịch sử Chi Lăng, núi mặt quỷ, hang Gió, hang 
Lạng Nắc, vườn Na Chi Lăng, hệ thống các đền chùa…(6) Các điểm du lịch ở 
huyện Hữu Lũng: Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, bản du lịch cộng đồng 
Hữu Liên, Đền Bắc Lệ, Đền Quan Giám Sát, Lễ hội Đền Bắc Lệ, Lễ hội Đình 
Gò Chùa Hữu Liên, Lễ hội Trò Ngô...(7) Các điểm du lịch ở huyện Cao Lộc: 
Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Đền Mẫu Đồng Đăng, ga quốc tế Đồng Đăng, 
Chùa và Lễ hội Bắc Nga, làng cổ Thạch Khuyên. (8) Các điểm du lịch ở huyện 
Lộc Bình: Ngoài khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, Lộc Bình được định hướng phát 
triển các điểm tham quan: thác Khuôn Van, suối Bản Khiếng (danh thắng cấp 
tỉnh); suối Bản Khoai, hồ Tà Keo, suối Long Đầu; đền Khánh Sơn (di tích lịch 
sử văn hóa cấp tỉnh), chùa Trung Thiên (di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh), đình 
Vằng Khắc (di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh), khu Linh địa - Đền cổ Mẫu Sơn (di 
tích khảo cổ cấp quốc gia); Khu dinh thự cổ dòng họ Vi; điểm cao 424, thôn Chi 
Ma, xã Yên Khoái; Khu căn cứ du kích Chi Lăng, Khu căn cứ Đông Quan - 
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Xuân Dương (thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược); cửa khẩu 
Chi Ma. (9) Các điểm du lịch ở huyện Đình Lập: Bắc Xa, cửa khẩu Bản Chắt; 
cảnh quan và các cột mốc biên giới 1297, 1300; cảnh quan đồi chè tại thị trấn 
nông trường Thái Bình; cảnh quan rừng thông…(10) Các điểm du lịch ở huyện 
Văn Lãng: Khu lưu niệm Hoàng Văn Thụ, Cửa khẩu và chùa Tân Thanh. (11) 
Các điểm du lịch ở huyện Tràng Định: Di tích Pác Lùng – Ký Làng, Hang Cốc 
Mười, đồn Pò Mã, Cụm di tích gắn với Chiến thắng đường 4... 

d)  Hệ thống tuyến du lịch 

- Các tuyến du lịch nội tỉnh: (1) Tuyến du lịch nội thành Thành phố Lạng 
Sơn. (2) Tuyến du lịch thuộc không gian TP.Lạng Sơn và khu vực phụ cận. (3) 
Tuyến du lịch liên kết các không gian du lịch trong tỉnh. 

- Các tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng: (1) Các tuyến du lịch trong tiểu 
vùng du lịch miền núi Đông Bắc. (2) Các tuyến du lịch trong vùng Trung du 
miền núi phía Bắc. (3) Các tuyến du lịch liên vùng du lịch Bắc Bộ. 

- Tuyến du lịch quốc tế: (1) Lạng Sơn - Cửa khẩu Hữu Nghị - Nam Ninh 
(Quảng Tây, Trung Quốc) theo đường bộ hoặc đường sắt liên vận. Tuyến du lịch 
này cũng là một phần của tuyến du lịch xuyên Á. (2) Lạng Sơn - Cửa khẩu Hữu 
Nghị - Nam Ninh - Đông Hưng - Móng Cái - Trà Cổ - Lạng Sơn. 

- Tuyến du lịch theo chuyên đề: (1) Tuyến du lịch tham quan, khám phá 
hang động gắn với các di chỉ khảo cổ Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Kéo Lèng, Phai 
Vệ. Đây là tuyến du lịch quan trọng và khai thác theo nhiều hình thức khác 
nhau. (2) Tuyến du lịch sinh thái (khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, rừng 
nguyên sinh Bắc Sơn); thể thao mạo hiểm, dã ngoại (leo núi, khinh khí cầu, dù 
lượn ở thảo nguyên Khau Sao...). (3) Tuyến du lịch đường biên (đoạn Chi Ma - 
Bản Chắt - Bắc Xa). 

3.3.5. Đầu tư phát triển du lịch  
a)  Các khu vực ưu tiên đầu tư: (1) Thành phố Lạng Sơn và phụ cận (chức 

năng du lịch đô thị, thương mại cửa khẩu, du lịch MICE, du lịch tham quan…). 
(2) Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn (chức năng du lịch nghỉ dưỡng núi, vui chơi 
giải trí cao cấp, du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch MICE…). (3) Khu vực Hữu 
Lũng – Chi Lăng với Khu du lịch sinh thái vườn na kết hợp tham quan di tích 
lịch sử Chi Lăng. (4) Khu vực Lộc Bình – Đình Lập với Khu du lịch sinh thái nghỉ 
dưỡng hồ Bản Lải. (5) Khu vực Bắc Sơn – Bình Gia – Văn Quan với Khu du lịch 
sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp nghỉ dưỡng vườn cam, quýt Hang 
Hú - Bắc Sơn. 

b) Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư: (1) Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu 
Sơn. (2) Tăng cường hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chất lượng cao. (3) 
Các ngành dịch vụ có liên quan đến tổ chức hoạt động du lịch. (4) Hệ thống hạ 
tầng du lịch. (5) Bảo tồn và tôn tạo. 

c) Lộ trình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư 
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- Đối với các dự án ít vốn, cần đầu tư khai thác ngay trong giai đoạn 
trước mắt 2020 – 2025: (1) Nghiên cứu, thiết kế, đầu tư triển khai dự án Khu du 
lịch sinh thái vườn na kết hợp tham quan Khu di tích lịch sử Chi Lăng. (2) 
Nghiên cứu, thiết kế, đầu tư triển khai dự án Khu du lịch sinh thái cộng đồng 
Hữu Liên. (3)  Nghiên cứu, thiết kế, đầu tư triển khai dự án Khu du lịch sinh 
thái, cộng đồng Thảo nguyên Khau Sao - Chi Lăng. (4)  Nghiên cứu, thiết kế, 
đầu tư triển khai dự án Khu du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, kết 
hợp nghỉ dưỡng vườn cam, quýt Hang Hú - Bắc Sơn. (5)  Nghiên cứu, thiết kế, 
đầu tư triển khai dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Nà Tâm (thành phố 
Lạng Sơn). 

- Đối với các dự án nhiều vốn, cần đầu tư trong suốt giai đoạn 2020 - 
2030 và những năm tiếp theo: (1) Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch quốc gia 
Mẫu Sơn. (2) Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Bản 
Lải. 

(Gửi kèm theo dự thảo Đề án). 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh xem xét, cho ý kiến phản biện để thực hiện các thủ tục theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Dương Xuân Huyên 
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