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KẾ HOẠCH 

Phát triển Du lịch huyện Chi Lăng năm 2022  

 

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU, ngày 03/02/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện Chi Lăng về phát triển Du lịch gắn với bảo tồn phát huy 

các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống huyện Chi Lăng từ nay đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 66-NQ/HU, ngày 10/12/2021 Hội 

nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chi Lăng khóa XXIII về nhiệm 

vụ năm 2022; Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Chi Lăng về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022. 

Nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát triển du lịch huyện Chi Lăng đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” đã được phê duyệt tại Quyết số 2572/QĐ-UBND, 

ngày 13/7/2020; Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 19/01/2022 của UBND 

huyện về phát triển du lịch huyện Chi Lăng giai đoạn 2022 - 2025. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển du lịch huyện Chi Lăng 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, kêu gọi đầu tư, 

xúc tiến kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch. 

Huy động xã hội hóa trong đầu tư và phát triển du lịch của huyện. 

- Thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn; 

lấy Khu di tích lịch sử Chi Lăng là điểm cốt lõi để thu hút khách du lịch, khai 

thác, phát triển du lịch về nguồn gắn với giáo dục truyền thống.  

2. Yêu cầu 

- Xây dựng các hoạt động du lịch phải có tính khả thi, phù hợp với tình 

hình thực tế và đạt hiệu quả khi triển khai thực hiện. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các phòng, ban, đơn vị, xã, 

thị trấn trong triển khai thực hiện nhằm huy động toàn xã hội tham gia phát 

triển du lịch. 

- Việc phát triển du lịch phải bảo đảm thích ứng an toàn về phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định. 
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II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

- Xây dựng 03 video, clip nhằm tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du 

lịch của huyện.  

- Ghi giá trị di tích, làm bảng thuyết minh, cắm biển chỉ dẫn cho ít nhất 6 

điểm di tích.  

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng hình ảnh, thuyết minh giới thiệu 02 sản 

phẩm đặc trưng của huyện. 

- Tổ chức hội nghị xúc tiến phát triển du lịch. 

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận 01 điểm du 

lịch cấp tỉnh. 

- Tiến hành khảo sát xây dựng 01 tuyến du lịch lịch sử tâm linh và sinh 

thái, trải nghiệm. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến 

thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022). 

- Về lượng khách và doanh thu du lịch: Phấn đấu đón khoảng 35.000 lượt 

khách; doanh thu du lịch ước đạt khoảng 14 tỷ đồng. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Thực hiện Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, xúc tiến phát 

triển du lịch 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch của 

huyện để xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức trên các phương 

tiện thông tin đại chúng (xây dựng video, clip, phóng sự…), cụ thể: 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Đài Truyền hình 

Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC), Truyền hình VOVTV… 

xây dựng, phát sóng 02  chương trình như: Chương trình khám phá; Hành trình 

khám phá; S-Việt Nam, VTV Travel… để tuyên truyền, quảng bá du lịch Chi Lăng 

trên sóng truyền hình. 

- Xây dựng từ 03 phóng sự, video clip về các điểm di tích, điểm du lịch 

tiềm năng để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, trên các trang Web và mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube)… 

- Tăng cường biên tập, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những hình ảnh 

đẹp, các video, clip về các địa danh, địa điểm đẹp, các nét văn hóa đặc 

sắc,…trên internet và mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube…) tạo hiệu ứng 

lan tỏa. 

- Tiến hành rà soát, đánh giá, lựa chọn để ghi giá trị di tích, làm bảng 

thuyết minh, cắm biển chỉ dẫn cho ít nhất 6 điểm di tích.  

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng 02 sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng 

của huyện. 
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- Thực hiện bằng nhiều kênh thông tin xúc tiến kết nối với các doanh 

nghiệp, các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch để khảo sát, tư vấn, hỗ trợ huyện 

đầu tư phát triển du lịch. 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các sự kiện 

tiêu biểu trên địa bàn huyện 

- Tham mưu tổ chức Tuần lễ văn hóa, du lịch, thương mại để quảng bá du 

lịch nông nghiệp, nông thôn, tiêu thụ trái cây và một số sản phẩm nông sản (đạt 

chuẩn OCOP) trên địa bàn. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng hình ảnh, thuyết minh 

giới thiệu 02 sản phẩm đặc trưng của huyện. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng 

(10/10/1427 - 10/10/2022) gắn với thu hút, phát triển du lịch trên địa bàn huyện. 

Lựa chọn tổ chức một số hoạt động kỷ niệm tiêu biểu lồng ghép với các hoạt động 

quảng bá, xúc tiến du lịch. Tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan, giáo dục 

truyền thống, báo công, tìm hiểu di tích gắn với các hoạt động chuyên môn, các sự 

kiện tiêu biểu. 

- Tổ chức hội nghị xúc tiến phát triển du lịch với các chuyên gia, tổ chức, cá 

nhân, công ty, doanh nghiệp kinh doanh du lịch để hỗ trợ, tư vấn, định hướng phát 

triển du lịch huyện Chi Lăng phù hợp với điều kiện, tiềm năng sẵn có của huyện. 

3. Xây dựng các sản phẩm du lịch 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ trình 

UBND tỉnh công nhận từ 01 điểm du lịch trở lên. 

- Tiến hành khảo sát lựa chọn xây dựng 01 tuyến du lịch lịch sử tâm linh 

và sinh thái, trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện và có tính 

khả thi cao. Đưa vào thực hiện thí điểm 01 năm loại hình Du lịch sinh thái trải 

nghiệm tại một số điểm du lịch của huyện, đánh giá tính hiệu quả và rút ra bài 

học kinh nghiệm. 

- Quảng bá thương hiệu đối với các món ăn đặc sản, ẩm thực truyền thống 

đặc trưng của huyện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm mang giá trị văn 

hóa địa phương.  

- Tuyên truyền các xã, thị trấn phát huy thế mạnh sản xuất các sản phẩm 

nông nghiệp - nông thôn an toàn, sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn OCOP; 

khuyến khích người sản xuất, người dân địa phương xây dựng mô hình du lịch 

nông nghiệp - nông thôn với các dịch vụ trải nghiệm hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, nông thôn phục vụ khách du lịch. 

- Tập trung khai thác các thế mạnh về sản phẩm nông nghiệp sạch, các 

làng nghề thủ công truyền thống như: Làng nghề sản xuất Cao khô xã Vạn Linh; 

Làng nghề nuôi ong mật xã Vân Thủy; nghề nuôi ngựa bạch xã Hữu Kiên... 

- Từng bước nghiên cứu, xây dựng bộ logo nhận diện, biểu tượng huyện 

Chi Lăng và các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm như: Cài áo, mũ đội, áo 

phông, túi xách, lịch, bút… 
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4. Huy động xã hội hóa đầu tư và phát triển du lịch  

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 

viên chức và người dân trong việc tham gia góp sức xây dựng, phát triển du lịch 

huyện nhà. 

- Phối hợp tổ chức famtrip giới thiệu, khảo sát, đánh giá, quảng bá, tiềm năng 

du lịch tới các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh du lịch để tư vấn, hỗ trợ, 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, xây dựng, kết nối tuyến du lịch. 

- Tiếp tục gặp gỡ, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng các 

công trình: Đền Chi Lăng, Đền Quỷ Môn Quan và các công trình tâm linh 

khác…tạo lợi thế riêng của huyện để phát triển du lịch. 

- Tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh để hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả tuyến du lịch 

“Du lịch lịch sử, tâm linh, sinh thái nông nghiệp”. 

 5. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

phục vụ phát triển du lịch 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử học viên tham gia lớp 

tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn tư duy làm du lịch, phát triển du lịch, về 

quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch; đào tạo hướng dẫn viên, thuyết minh 

viên phục vụ tại các điểm du lịch và các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng 

đặc biệt là Di tích lịch sử Chi Lăng - Di tích Quốc gia đặc biệt nhằm nâng cao 

nghiệp vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch, nâng cao trình độ về kỹ năng 

phục vụ, ứng xử, giao tiếp góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Chi Lăng là điểm 

đến thân thiện, mến khách. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu nhằm 

nâng cao trình độ nhận thức và sự hiểu biết về lịch sử của người dân trực tiếp 

sinh sống trong vùng có điểm di tích với phương trâm “Mỗi một người dân là 

một hướng dẫn viên du lịch”. 

- Xây dựng hệ thống mạng lưới Cộng tác viên du lịch là các giáo viên, cán 

bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp, đam mê, nhiệt huyết, 

trách nhiệm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phục vụ phát triển du lịch. Đồng thời 

cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do tỉnh, Trung ương tổ chức.  

- Tổ chức các hoạt động học tập kinh nghiệm tại các địa phương có xuất phát 

điểm phát triển du lịch tương đồng với huyện Chi Lăng để trao đổi, giao lưu, học 

tập kinh nghiệm áp dụng tại huyện một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, xúc tiến phát triển du lịch 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng 

du lịch của huyện để xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức trên 

các phương tiện thông tin đại chúng (xây dựng video, clip, phóng sự…). 
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- Thời gian thực hiện: Thực hiện trong năm 2022. Tập trung cao điểm 

vào quý II và quý III năm 2022. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Ban 

Quản lý Di tích huyện; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn liên quan, 

các công ty truyền thông. 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các sự kiện 

tiêu biểu trên địa bàn huyện 

2.1.Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của đất nước, của tỉnh, 

huyện gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. 

- Thời gian: Trong năm 2022 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.  

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông;  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; các cơ quan, phòng ban, 

đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

2.2. Tổ chức Hội chợ Na Chi Lăng năm 2022 gắn với Tuần lễ văn hóa, 

du lịch, thương mại để quảng bá du lịch nông nghiệp, nông thôn, tiêu thụ trái 

cây và một số sản phẩm nông sản (đạt chuẩn OCOP) trên địa bàn huyện 

- Thời gian thực hiện 

+ Xin chủ trương, xây dựng Kế hoạch, Chương trình tổng thể, Kịch bản chi 

tiết và các văn bản liên quan để tổ chức triển khai thưc hiện: Hoàn thành xong 

trước 30/5/2022; 

 + Tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ chương trình Khai mạc: Hoàn 

thành xong trước 15/7/2022; 

+ Tổ chức Khai mạc: Dự kiến tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 01/8 - 

10/8/2022. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo 

Lạng Sơn; Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và các sở, ngành, các cơ quan liên quan. 

2.3. Lễ kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 – 10/10/2022) 

gắn với công bố Quyết định Di tích Quốc gia đặc biệt – Di tích lịch sử Chi Lăng. 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến 

thắng Chi Lăng (10/10/1427 – 10/10/2022). 

- Thời gian thực hiện 
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+ Xây dựng Kế hoạch, Chương trình tổng thể, Kịch bản chi tiết và các văn 

bản liên quan để tổ chức triển khai thưc hiện: Hoàn thành xong trước 30/3/2022; 

+ Tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ chương trình Lễ kỷ niệm: 

Hoàn thành xong trước 10/8/2022. 

+ Tổ chức Lễ kỷ niệm: Dự kiến tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 

01/10 - 10/10/2022. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Ban Tổ chức các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Trung tâm Văn 

hóa - Nghệ thuật tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Quản lý Di tích; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện và các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn liên quan. 

3. Xây dựng các sản phẩm du lịch 

3.1. Xây dựng hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận từ 01 điểm du lịch 
trở lên. 

- Nội dung: Dự kiến lựa chọn điểm di tích Đền Trần Triều, xã Nhân Lý hoặc 

điểm tham quan lịch sử tâm linh và sinh thái nông nghiệp Đền Quỷ Môn Quan gắn 

với vườn Na, Bưởi tại thôn Quán Thanh (xã Chi Lăng) để xây dựng Hồ sơ đề nghị 

UBND tỉnh công nhận “Điểm du lịch” năm 2022. 

- Thời gian thực hiện 

+ Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành hồ sơ trong quý II/2022. 

+ Đề nghị công nhận và công bố trong Chương trình khai mạc Hội chợ Na 

Chi Lăng năm 2022. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; 

Ban Quản lý Di tích huyện, UBND xã Chi Lăng, xã Nhân Lý, Ban Quản lý Đền 

Trần Triều, Ban Quản lý Đền Quỷ Môn Quan (xã Chi Lăng) và các cơ quan, đơn 

vị liên quan. 

3.2. Tiến hành khảo sát lựa chọn xây dựng 01 tuyến du lịch lịch sử tâm 

linh và sinh thái, trải nghiệm. 

- Nội dung: Xây dựng và duy trì 01 tuyến du lịch lịch sử tâm linh và sinh 

thái, trải nghiệm. 

Tuyến Du lịch lịch sử - sinh thái nông nghiệp, gồm: Nhà trưng bày chiến 

thắng Chi Lăng, Đền Quỷ Môn Quan (Đền Quan Trấn Ải), Lũy Ải, Đền Chi 

Lăng, Ải Chi Lăng, Núi Mặt Quỷ, khu vực trồng các sản phẩm nông nghiệp an 

toàn như Na, Bưởi tại xã Chi Lăng… 
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- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức công bố trong chương trình Khai 

mạc Hội chợ Na Chi Lăng năm 2022 và Tuần lễ văn hóa, du lịch, thương mại. 

- Cơ quan Chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm 

Xúc tiến du lịch tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Di tích; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn… liên quan. 

4. Huy động xã hội hóa đầu tư và phát triển du lịch  

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến sản phẩm 

du lịch với các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh lữ hành du lịch đồng thời kêu 

gọi xã hội hóa hoàn thiện các công trình tâm linh trong Di tích Quốc gia đặc biệt 

- Di tích lịch sử Chi Lăng đưa vào hoạt động. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. Tập trung cao điểm vào quý II và 

quý III năm 2022 gắn với các hoạt động tổ chức Tuần lễ văn hóa, du lịch, thương 

mại và 595 năm Chiến thắng Chi Lăng.  

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý di tích huyện, Ban Vận 

động quỹ xây dựng Đền Chi Lăng và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

5. Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ 

phát triển du lịch 

- Nội dung: Tổ chức các lớp tập huấn và tham gia các chương trình tập 

huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác du 

lịch và Nhân dân sinh sống trong khu vực di tích, du lịch. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý di tích, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 

UBND các xã, thị trấn có di tích và Ban quản lý các điểm di tích trên địa bàn huyện. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.  

2. Huy động nguồn lực xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư, 

phát triển du lịch huyện Chi Lăng. 

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 

huyện, UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung kế hoạch. Tham mưu 
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cho UBND huyện phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh để tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung đã đề ra. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ đã được phân 

công, chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết cho từng nội dung của Kế hoạch để 

thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả. 

- Chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới 

thiệu, xúc tiến du lịch và mở các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng dự toán kinh 

phí tham mưu cho UBND huyện cấp kinh phí đảm bảo các nội của Kế hoạch. 

- Đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch theo định kỳ và đột xuất về Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện và các sở, ban, 

ngành liên quan. 

- Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

2. Ban Quản lý Di tích huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện 

thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy gia trị Di tích lịch sử Chi Lăng - 

Di tích Quốc gia đặc biệt và các điểm di tích khác trên địa bàn huyện gắn với 

phát triển du lịch. 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện xây dựng nội dung giá trị lịch sử, 

sơ đồ chỉ dẫn, hệ thống bảng, biển thuyết minh, trích dẫn về Di tích lịch sử Chi 

Lăng - Di tích Quốc gia đặc biệt. 

- Tiếp tục tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật bổ sung cho Nhà trưng bày Chiến 

thắng Chi Lăng bảo đảm phong phú, sinh động. 

- Đổi mới hình thức tổ chức, đón tiếp giới thiệu, tuyên truyền, thuyết 

minh về các điểm di tích, du lịch. Cử người tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ 

du lịch, di tích. 

- Thực hiện các nội dung khác của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực 

chuyên môn được giao quản lý. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu cho 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, công tác xã hội hóa du lịch trên các 

phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, 

đa dạng, phù hợp, hiệu quả. 

- Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, 

Đài Truyền hình của Trung ương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các 

phóng sự, video clip và các tin, bài về du lịch trên địa bàn huyện Chi Lăng. 
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- Thực hiện các nội dung khác của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực 

chuyên môn được giao quản lý. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Tham mưu UBND huyện tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các chương 

trình, dự án để phát triển hạ tầng du lịch; tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp 

đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch. 

- Tham mưu kết nối, phối hợp tổ chức và tham gia các Hội chợ, triển lãm 

quảng bá xúc tiến du lịch. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo công tác an toàn 

giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… phục vụ phát triển du lịch. 

- Thực hiện các nội dung khác của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực 

chuyên môn được giao quản lý. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Chủ trì, tham mưu với UBND huyện về công tác xúc tiến, kêu gọi đầu 

tư, giải pháp về vốn, cơ chế ưu đãi đặc thù đối với các nhà đầu tư. 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng Dự toán kinh 

phí trình UBND huyện bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế 

hoạch hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. 

- Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động Hội chợ Na Chi Lăng năm 

2022 gắn với Tuần Văn hóa, du lịch, thương mại huyện Chi Lăng; tham mưu 

xây dựng các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đặc trưng của huyện… 

gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.  

- Phối hợp xây dựng các điểm du lịch sinh thái nông nghiệp và các tuyến du 

lịch trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo sát các địa điểm 

phát triển các vườn cây ăn quả, các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các vườn na 

mẫu, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap để phục vụ phát triển du lịch. 

- Thực hiện các nội dung của kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 

được giao quản lý. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Triển khai xây dựng chương trình giáo dục về văn hóa phi vật thể, về 

truyền thống lịch sử lồng ghép trong các chương trình học ngoại khóa, kỹ năng 

sống trong các trường học trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các nhà trường trực thuộc phối hợp với Ban Quản lý Di tích, 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng lộ trình triển khai định kỳ “các 

tour du lịch học đường” với các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tìm hiểu di 
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sản văn hóa, di tích lịch sử, trải nghiệm sinh thái giúp các em học sinh tham 

quan tìm hiểu về các điểm di tích lịch sử, văn hóa, địa chất, các danh tướng; trải 

nghiệm các mô sản xuất nông nghiệp… trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức cho một số trường đưa hát then, hát sli vào trong trường học 

(dạy trong các giờ hoạt động tập thể đầu tuần, các giờ học âm nhạc, các giờ sinh 

hoạt đội, sinh hoạt sao nhi đồng,...). 

8. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

- Các cơ quan, đơn vị 

Các cơ quan, đơn vị, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung được 

phân công trong Kế hoạch, chủ động phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện tốt 

công tác phát triển du lịch đảm bảo hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, quảng bá 

các tuyến, điểm du lịch huyện Chi Lăng trên các phương tiện đại chúng, mạng 

xã hội … 

- UBND các xã, thị trấn 

+ Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, lễ hội 

truyền thống, các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương phục vụ phát triển du lịch.  

+ Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi 

trường, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nhiệt tình, thân thiện, hiếu khách 

đối với khách du lịch đến tham quan; tuyên truyền Nhân dân và du khách thực hiện 

tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch Phát triển du lịch huyện Chi Lăng năm 2022. Trên 

cơ sở kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị  trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng Kế 

hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực,hiệu quả. 

Trong tổ chức các hoạt động, yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp an toàn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Lạng Sơn (B/c); 
- Sở VHTT&DL tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PVH&TT (VTK). 
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