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Về công tác quản lý di sản thiên nhiên (danh lam thắng cảnh) 

trên địa bàn huyện Chi Lăng  

  

 Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 428/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 13/4/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị rà soát, báo cáo về di 

sản thiên nhiên (danh lam thắng cảnh) trên địa bàn. 

UBND huyện Chi Lăng báo cáo về công tác quản lý di sản thiên nhiên 

(danh lam thắng cảnh) trên địa bàn huyện như sau: 

1. Tổng quan về các di sản thiên nhiên (danh lam thắng cảnh) trên 

địa bàn huyện Chi Lăng 

Theo Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn thì huyện Chi Lăng có 03 di sản thiên nhiên (03 danh lam thắng 

cảnh) đó là: Danh thắng Hang Gió (xã Mai Sao - xếp hạng Quốc gia năm 2004); 

Suối Cấm Thù (xã Lâm Sơn) và Hang Nàng Tiên (xã Thượng Cường) (chưa xếp 

hạng nhưng đã đưa vào danh mục kiểm kê di tích). Bên cạnh đó, trên địa bàn 

huyện Chi Lăng, hiện nay nhiều du khách đã biết đến Thảo nguyên Khau Slao 

(xã Hữu Kiên), mặc dù danh lam thắng cảnh này chưa được đưa vào danh mục 

kiểm kế di tích theo Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Về Di sản thiên nhiên - Danh thắng Hang Gió: 

Danh thắng Hang Gió nằm ở địa phận thôn Sao Thượng, xã Mai Sao, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Là một vùng rộng lớn với nhiều hang đá tự 

nhiên thuộc dãy núi Bó Nhàn, trải dài từ thôn Sao Thượng đến trung tâm xã Mai 

Sao, trong đó hang động nổi bật nhất là Hang Gió. Danh thắng Hang Gió cách 

thị trấn Đồng Mỏ 10km về phía Bắc, hang còn có tên gọi là Động Thông gió 

(theo cách gọi của Nhân dân địa phương). 

Hang Gió được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) xếp hạng là di tích khảo cổ, danh thắng cấp Quốc gia năm 2004 theo 

Quyết định số 77/2004/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2004. Khu di tích, danh thắng 

Hang Gió bao gồm một vùng rộng lớn với nhiều núi đá, hang đá tự nhiên, trong 

đó hang động nổi bật nhất là Hang Gió. Hang nằm trên lưng chừng vách núi đá 

vôi dựng đứng, nền đá bằng phẳng dễ đi lại, chiều dài hàng trăm mét, rộng 50-

70m, chiều cao có chỗ lên đến 30-50m, có lối đi thuận tiện, chia làm 3 tầng, 
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chiều dài cả 3 tầng khoảng 1.500m, cửa hang tầng 1 thông từ Đông sang Tây, 

các tầng còn lại thông ra hướng Bắc. Trần hang cao, thạch nhũ rủ xuống tạo nên 

nhiều hình thù đẹp mắt như: bức rèm, hình thác nước, hình các con thú như voi, 

sến, cò, tượng phật, chuông đá, ruộng bậc thang… như một bức tranh thiên 

nhiên sống động khi chiếu đèn vào, tạo ra hình ảnh huyền ảo giống như một mê 

cung. Danh thắng Hang Gió không chỉ nổi tiếng với phong cảnh đẹp, có giá trị 

rất lớn về mặt văn hóa, khảo cổ và du lịch mà còn có giá trị về môi trường thiên 

nhiên, sự biến thiên, kiến tạo của hang động caster... Hệ thống các hang vệ tinh 

xung quanh Hang Gió như: Hang Công Chúa (hang Sân khấu), hang Hoàng Tử 

(hang Sáng), hang Thiên Đình, hang Dơi, Động Thủy Tiên (hang nước) cũng có 

vẻ đẹp hết sức huyền ảo và vô cùng hấp dẫn. 

Hang Gió là khu danh lam thắng cảnh, hang động đẹp, độc đáo và hấp 

dẫn, nằm trong địa thế thuận lợi có thôn bản, ruộng đồng, sông nước. Với tiềm 

năng về du lịch, di tích khảo cổ học, danh thắng Hang Gió sẽ là điểm đến đầy 

thú vị đối với du khách khi đến tham quan, khám phá thiên nhiên. 

Đường lên Hang Gió là những bậc thang xây bằng đá liên tiếp nhau hình 

chữ chi. Nhân dân địa phương nơi đây vẫn có câu ví rằng “Đường lên Hang Gió 

phải qua 394 bậc thang mây, tựa như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh”. Đây sẽ 

là điểm đến đầy thú vị đối với du khách khi đến tham quan, khám phá. 

- Về Di sản thiên nhiên – Danh thắng suối Cấm Thù: 

Suối Cấm Thù (hay còn gọi là suối Vực Ngườm), cách trung tâm huyện 

chừng 10km, bắt nguồn từ các khe suối nhỏ ở phía Đông Bắc xã Lâm Sơn 

(thuộc Làng Bu, xã Lâm Sơn), đổ ra sông Hóa, phụ lưu của sông Thương. 

Không gian và cảnh quan nơi đây rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, đi 

bộ, picnic, khám phá và thể thao mạo hiểm… 

Suối Cấm Thù (xã Lâm Sơn) là con suối nhỏ, chảy quanh co theo các 

sườn đồi hẹp, nước trong veo, có nhiều thác nhỏ chảy rất đẹp, cảnh quan thiên 

nhiên đa dạng, trong lành, thoáng mát, nhiều cây xanh, khí hậu ôn hòa, phong 

cảnh hữu tình… Suối có chiều dài khoảng trên 30km trước khi đổ vào và hợp 

lưu với dòng sông Thương. 

- Về Di sản thiên nhiên – Danh thắng Hang Nàng Tiên: 

Hang Nàng Tiên thuộc thôn Quán Hàng, xã Thượng Cường, huyện Chi 

Lăng, cách thị trấn Đồng Mỏ khoảng 5km (cách đường quốc lộ 279 khoảng 

1km). Hang Nàng Tiên còn khá nguyên sơ, có diện tích lớn với 07 tầng hang, 

nhũ đá đẹp. Trong hang vẫn còn bị lấp bởi nhiều tảng đá to do tác động của tự 

nhiên và chưa có hệ thống chiếu sáng nên phù hợp với đối tượng khách tham 

quan ưa mạo hiểm, thích khám phá. 

Cửa hang Nàng Tiên nằm trên đỉnh ngọn núi đá vôi, cách mặt đất chừng 

200m, du khách muốn khám phá hang phải leo bộ qua các lùm cây, khe đá với 

thời gian khoảng 30 – 45 phút. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
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Khi leo đến miệng hang Nàng Tiên, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm 

toàn cảnh thung lũng Nàng Tiên, khung cảnh đẹp mắt, nguyên sơ và bình yên. 

Do đó, ở thung lũng này có thể quy hoạch hình thành resort và bungalow nghỉ 

dưỡng sinh thái, trong thung lũng có thể trồng các loại hoa, rau đặc sản phù hợp 

với khí hậu và thổ nhưỡng, tạo thành quần thể khu du lịch nghỉ dưởng, sinh thái, 

giải trí và thám hiểm hang động đầy hấp dẫn  đối với khách du lịch. 

- Về Di sản thiên nhiên Thảo nguyên Khau Slao: 

Thảo nguyên Khau Slao thuộc thôn Suối Mạ A, xã Hữu Kiên, huyện Chi 

Lăng. Đồi Khau Slao có độ cao 760m so với mặt nước biển, với tổng diện tích 

hơn 144ha.  

Theo quốc lộ 1A từ Hà Nội đi Lạng Sơn, tại Đồng Mỏ - Chi Lăng, rẽ phải 

đi tiếp khoảng 30km là đến trung tâm Thảo nguyên Khau Slao. 

Ở đây có những dải núi xếp cao, nối dài, gối lên nhau, trên đó là các cánh 

đồng cỏ bát ngát tạo nên khung cảnh cao nguyên ngút ngàn, phóng xa tầm mắt 

và thực sự quyến rũ. Nơi đây còn là quần cư sinh sống của cộng đồng dân tộc 

Tày (100% người Tày) với nhiều nét văn hóa vẫn được bảo tồn. 

Do thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên đồng cỏ trên thảo 

nguyên xanh mướt là điều kiện thuận lợi để chăn thả gia súc, đặc biệt là loài 

ngựa. Chính vì vậy, Thảo nguyên Khau Slao còn được mệnh danh là “Vương 

quốc ngựa bạch” lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, trên thảo nguyên có khoảng gần 

2.000 con ngựa, trong đó có khoảng 1.200 con là Ngựa bạch thuần chủng. Trải 

qua thời gian, ngựa Hữu Kiên dần trở thành một thương hiệu. Hình ảnh đàn 

ngựa gặm cỏ trên thảo nguyên mênh mông, đồi núi trập trùng và xa xa là các 

bản làng của bà con dân tộc sinh sống. Nơi đây sẽ làm say lòng và mê hoặc bất 

cứ ai có cơ hội được chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp, yên bình và lãng mạn 

này. Ngoài ra, ở Thảo Nguyên Khau Slao có không khí trong lành, mát mẻ, thiên 

nhiên hoang sơ, nhiều tập quán truyền thống của đồng bào được gìn giữ tạo 

thành địa điểm lý tưởng để phát triển các loại hình du lịch như: dã ngoại, cắm 

trại, trượt cỏ, cưỡi ngựa, nghỉ dưỡng trên núi, tìm hiểu văn hóa…  

Đồng thời, nằm gần Thảo nguyên Khau Slao, xã Hữu Kiên còn có các 

điểm đến hấp dẫn khác như: địa danh “Cổng trời” thôn Thằm Nà, thác nước Hố 

Dùng thôn Nà Lìa (xã Hữu Kiên)… sẽ tạo nên tuyến du lịch thú vị, thu hút 

khách du lịch. 

Mặc dù Thảo nguyên Khau Slao (xã Hữu Kiên) chưa nằm trong danh mục 

kiểm kê di tích của tỉnh, nhưng huyện Chi Lăng đã đưa vào Đề án phát triển du 

lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dự kiến đây sẽ là điểm di sản 

thiên nhiên (danh lam thắng cảnh) hứa hẹn sẽ thu hút được số lượng lớn khách 

du lịch trong tương tai và được bảo tồn, phát huy giá trị để khai thác và phát 

triển du lịch. Hiện nay đã có nhiều công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành và nhà 

đầu tư đã khảo sát, đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch của Thảo nguyên 

Khau Slao và ngỏ ý muốn đầu tư, phát triển du lịch vào địa điểm tiềm năng này. 
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2. Thực trạng công tác quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 

trên địa bàn 

a) Công tác điều hành, chỉ đạo, các văn bản đã ban hành: 

Những năm gần đây, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động di tích 

nói chung, di sản thiên nhiên (danh lam thắng cảnh) nói riêng trên địa bàn đã 

thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm; hoạt động di tích, 

danh thắng đã đi vào nề nếp, quy củ; công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di 

tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch được đầu tư, quan tâm xây dựng. 

UBND huyện Chi Lăng đã chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản về công tác 

quản lý di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn như: 

- Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 16/3/2018 về việc thực hiện khoanh 

vùng bảo vệ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2018 và những năm 

tiếp theo. 

- Quyết định số 3542/QĐ-UBND, ngày 02/10/2018 về việc thành lập Tổ 

công tác rà soát, xác định ranh giới vị trí, diện tích đất di tích trên địa bàn huyện 

Chi Lăng. 

- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 28-KL/TU, ngày 31/12/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 

31/8/2016 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

- Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 

22-NQ/HU, ngày 03/02/2021 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. 

- Quyết định số 627/QĐ-UBND, ngày 01/3/2022 của UBND huyện về 

thành lập Tổ công tác xây dựng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

di tích và Di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn huyện Chi Lăng.  

- Xây dựng Đề án tổ chức, cơ cấu lại Ban Quản lý Di tích lịch sử và Danh 

thắng huyện trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin thành Ban Quản lý Di tích - 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. 

- Quyết định số 2106/QĐ-UBND, ngày 01/6/2020 về việc thành lập Ban 

Quản lý Di tích huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Chi Lăng. 

Trong đó, có nội dung về quản lý về danh lam thắng cảnh trên địa bàn. 

- Xây dựng Đề án Phát triển Du lịch huyện Chi Lăng đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. Trong đó, các di sản thiên nhiên (danh lam thắng cảnh) 

như: Hang Gió (xã Mai Sao), Hang Nàng Tiên (xã Thượng Cường), Suối Cấm 

Thù (xã Lâm Sơn) và Thảo nguyên Khau Slao (xã Hữu Kiên) đều đã được 

huyện Chi Lăng đưa vào danh mục ưu tiên phát triển du lịch trong thời gian tới. 

- Quyết định số 2572/QĐ-UBND, ngày 13/7/2020 về việc phê duyệt Đề 

án Phát triển Du lịch huyện Chi Lăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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Ngoài ra, huyện Chi Lăng còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện khác công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện. 

b) Tổ chức quản lý di sản thiên nhiên và hiện trạng năng lực của các 

Ban Quản lý hoặc tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên 

- Đối với Di sản thiên nhiên - Danh thắng Hang Gió: 

Hiện nay, Danh thắng Hang Gió được quản lý trực tiếp bởi Ban Quản lý 

Di tích huyện Chi Lăng (đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện) theo Quyết 

định thành lập số 2106/QĐ-UBND, ngày 01/6/2020. Đồng thời có sự phối hợp 

quản lý, bảo vệ của UBND xã Mai Sao và Nhân dân trên địa bàn vì Hang Gió 

nằm tại thôn Sao Thượng, xã Mai Sao. 

Ban Quản lý Di tích có đội ngũ công chức quản lý, viên chức làm việc 

nhiệt tình trách nhiệm, có năng lực, được đào tạo, có trình độ chuyên môn 

(100% từ đại học trở lên). Hiện nay, Ban Quản lý Di tích có 07 người làm việc, 

trong đó 05 công chức, viên chức trong biên chế, gồm có: 01 Giám đốc là Phó 

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin kiêm nhiệm (trình độ Thạc sỹ); 01 Phó 

Giám đốc (Đại học); 02 viên chức Hướng dẫn viên (Đại học); 01 viên chức Kế 

toán (Đại học); 02 bảo vệ (chưa qua đào tạo), trong đó có 01 người trực tiếp bảo 

vệ tại Danh thắng Hang Gió. 

Hiện nay, Danh thắng Hang Gió được quản lý, bảo vệ, giữ gìn tốt; không 

để xảy ra tình trạng xâm hại như: Đập nhũ đá, viết vẽ bẩn lên tường hang; cây 

cối tự nhiên được bảo tồn, không có hiện tượng chặt phá trái phép. 

Năm 2017, sau khi có sự đồng ý của Lãnh đạo UBND huyện, Ban Quản 

lý Di tích đã ban hành Công văn số 02/BQLDTLS&DT, ngày 22/6/2017 về việc 

tạm thời ngừng thu phí tham quan tại Danh thắng Hang Gió từ ngày 01/7/2017 

để thực hiện các phương án bảo tồn, tu bổ, đầu tư xứng tầm với Danh thắng xếp 

hạng Quốc gia. Đến nay, Danh thắng Hang Gió vẫn thực hiện việc tạm dừng thu 

phí tham quan, phục vụ miễn phí du khách đến tham quan, khám phá. 

- Đối với Di sản thiên nhiên – Danh thắng: Suối Cấm Thù (xã Lâm Sơn), 

Hang Nàng Tiên (xã Thượng Cường), Thảo nguyên Khau Slao (xã Hữu Kiên): 

Hiện nay, các Danh lam thắng cảnh này chưa được thành lập Ban Quản lý 

từng điểm riêng. Hầu hết đều được UBND các xã: Lâm Sơn, Thượng Cường, 

Hữu Kiên và bà con Nhân dân trên địa bàn trực tiếp quản lý, bảo vệ. 

Du khách đến với các Danh lam thắng cảnh một cách tự phát, chưa có sự 

quản lý thật sự chặt chẽ, quy mô của cơ quan Nhà nước hay Ban Quản lý điểm 

danh thắng riêng. 

3. Khó khăn, vướng mắc 

Ngoài Danh thắng Hang Gió (xã Mai Sao) được quản lý, điều hành hoạt 

động bởi Ban Quản lý Di tích huyện Chi Lăng thì hầu hết các điểm Danh thắng 

khác như: Suối Cấm Thù, Hang Nàng Tiên, Thảo nguyên Khau Slao đều chưa 



6 

  

thành lập được Ban Quản lý riêng, chủ yếu là sự quản lý, bảo vệ của UBND xã 

và bà con Nhân dân địa phương.  

Do đó, sẽ không kiểm soát được số lượng khách đến với danh thắng; du 

khách tham quan một cách tự phát, khó quản lý, đặc biệt là công tác bảo vệ tài 

nguyên môi trường, bảo vệ sự nguyên trạng của di sản thiên nhiên (danh lam 

thắng cảnh); chưa có hệ thống thu gom rác thải; bảo vệ nguồn nước… 

Tình trạng xâm hại di sản thiên nhiên trái phép như: Đập nhũ đá trong 

hang; viết vẽ bẩn lên thành hang; vứt rác bữa bãi, thiếu ý thức của một số nhỏ bộ 

phận du khách là không tránh khỏi. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

- Đối với di sản thiên nhiên – Danh thắng Hang Gió: 

Đề nghị tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm, đầu tư của tỉnh để phát 

huy được vai trò, giá trị của di tích, danh thắng cấp tỉnh; đầu tư xây dựng các 

hạng mục để tiếp tục thu hút du khách đến tham quan, khám phá để tăng thêm 

nguồn thu cho ngân sách địa phương từ hoạt động du lịch; 

Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực quản lý, 

hướng dẫn, thuyết minh, đặc biệt là công tác giới thiệu, quảng bá để thu hút du 

khách trở lại. 

- Đối với các di sản thiên nhiên – Danh thắng: Suối Cấm Thù, Hang Nàng 

Tiên, Thảo nguyên Khau Slao: 

Đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh quan tâm, phối hợp, hướng 

dẫn thành lập Ban Quản lý riêng cho từng danh thắng để bảo đảm trong công tác 

quản lý, giữ gìn và bảo vệ di sản thiên nhiên. 

Riêng đối với Thảo nguyên Khau Slao, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn bổ sung vào danh mục kiểm 

kê di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh để công tác quản lý, bảo tồn, đầu tư phát 

huy giá trị được tốt hơn. 

Trên đây là Báo cáo về công tác quản lý di sản thiên nhiên (danh lam thắng 

cảnh) trên địa bàn huyện Chi Lăng. Kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh xem xét, tổng hợp, cho ý kiến chi đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT, VHTT (VTK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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