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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển  

du lịch nông thôn trên địa bàn huyện Văn Quan 

 

Thực hiện Công văn số 15/SNN-PTNT ngày 07/01/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo rà soát, đánh giá tiềm năng, thực 

trạng và định hướng phát triển du lịch nông thôn. Ủy ban nhân dân huyện Văn 

Quan báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát 

triển du lịch nông thôn trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN  

1. Tiềm năng phát triển du lịch nông thôn  

a) Tiềm năng về tự nhiên 

Văn Quan là một huyện miền núi, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn 

thuộc cánh cung Bắc Sơn của vùng Đông Bắc Việt Nam. Trên địa bàn huyện Văn 

Quan có nhiều điểm danh lam thắng cảnh có thể khai thác phát triển du lịch:  

- Hang động, thung lũng, cảnh đẹp: Văn Quan có đặc điểm của vùng núi đá 

vôi, có nhiều hang động đẹp, kỳ vĩ, xen lẫn là các thung lũng, đèo dốc với khung 

cảnh thiên nhiên đa dạng. Đây là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch tại Văn 

Quan như hệ thống hang Nà Lả - xã Liên Hội, Ngườm Thẳm - xã Tràng Phái; 

thung lũng tại thôn Nà Lùng, thôn Bản Só, xã Hữu Lễ với bãi cỏ xanh mướt, có 

thác nước, khe suối trong mát chảy quanh; đèo Lùng Pa quanh co, uốn lượn…  

- Hồ, đập nước: Văn Quan có hệ thống sông suối khá dày đặc và phân bố 

khá đồng đều, đặc biệt với địa hình bát úp, các hợp thủy và nhiều thung lũng nhỏ, 

có những hồ nước tự nhiên và đã tiến hành xây dựng được hệ thống các hồ, đập dự 

trữ nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và có tiềm năng để xây dựng thành các 

khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng như: hồ Bản Nầng, đập Bản Quyền, hồ Suối Mơ. 

- Cây công nghiệp: cây Hồi là cây thế mạnh của huyện Văn Quan, với diện 

tích khoảng hơn 14.000ha, sản lượng hồi tươi đạt từ 26.000-30.000tấn/năm; cây 

Hồi được trồng rộng khắp trên địa bàn huyện, những diện tích rừng Hồi cho năng 

xuất cao tập trung tại các xã: Yên Phúc, Bình Phúc, An Sơn, Tràng Phái, Tân 

Đoàn, Liên Hội... những cánh rừng Hồi bạt ngàn có thể trở thành những điểm du 

lịch khám phá, trải nghiệm. 

b) Tiềm năng về văn hóa, lịch sử 

- Di sản do thiên nhiên và lịch sử để lại đó là hệ thống các di tích và danh 

lam thắng cảnh có giá trị về lịch sử và văn hoá. Hiện nay, toàn huyện có 12 di tích 

đã được các cấp có thẩm quyền xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa bao gồm: Di 
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tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri là di tích lịch sử cấp Quốc gia, 11 di 

tích lịch sử - văn hóa (Cầu đá - Bia đá, xã Bình Phúc; hang Rộc Mạ, xã Bình Phúc; 

hang Quốc Phòng (hang Nàng Tiên), Thị trấn Văn Quan; Hang Pác Ả - Kéo Vãng, 

Thị trấn Văn Quan (Di tích khảo cổ); bãi đất Khum Nặm, xã Bình Phúc; đồi Pò 

Deng, xã Tân Đoàn (Di tích lịch sử); hang Phja Tạng (Bà Đầm), xã Tân Đoàn; 

Lùng Yêm, xã Tân Đoàn; hang Phja Thình, xã Tân Đoàn; hang Bản Háu, xã Tràng 

Phái; hang Ngườm Thẳm, xã Tràng Phái. Bên cạnh những giá trị tự nhiên, lịch sử, 

Văn Quan còn là nơi nuôi dưỡng và lưu giữ một nền văn hóa truyền thống đặc sắc, 

lâu đời của đồng bào Tày và đồng bào Nùng. Những nét văn hóa riêng, đặc trưng 

của người Tày, Nùng không chỉ thể hiện trong sản xuất, trong sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng mà còn thể hiện rõ nét qua tập tục sinh đẻ, cưới xin, ma chay, lễ tết… 

Đặc biệt, các làn điệu dân ca hát then, sli, lượn, phong slư, quan làng vẫn đang 

được lưu giữ, trao truyền, tạo nên đời sống văn hoá tinh thần đặc sắc.  

- Lễ hội truyền thống: Văn Quan là địa bàn sinh sống của các dân tộc Tày, 

Nùng, Kinh, Hoa; trong đó, dân tộc Nùng, Tày chiếm số đông hơn cả. Văn Quan là 

vùng đất lưu giữ truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội đặc sắc của dân 

tộc Tày, Nùng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Văn Quan có trên 50 lễ hội lớn nhỏ 

khác nhau, chủ yếu là lễ hội Lồng Tồng của đồng bào Tày, Nùng. Trong đó phải kể 

đến một số lễ hội thu hút du khách địa phương và nơi khác như: Lễ hội Lồng Tồng 

Tu Đồn - thị trấn Văn Quan (Ngày Mùng 4 tháng Giêng); Khòn Khẻ - xã Bình 

Phúc (Ngày Mùng 7 tháng Giêng); Bản Giềng - xã Tú Xuyên (Ngày 13 tháng 

Giêng) và Hội chợ Ba Xã - xã Tân Đoàn (Ngày 27 tháng 3 âm lịch). 

- Dân ca, dân vũ: Văn Quan là một vùng đất có nền dân ca rất dân tộc và độc 

đáo. Đó là các làn điệu sli, then, lượn, quan làng, cỏ lảu… Du khách đến Văn Quan 

sẽ được thưởng thức những làn điệu sli, lượn, phong slư trong những ngày lễ hội 

truyền thống, nhưng phiên chợ và hội chợ; các làn điệu then mượt mà và then nghi 

lễ linh thiêng, huyền bí cùng tiếng tính tẩu, xóc nhạc rộn ràng, điệu múa chầu uyển 

chuyển; điệu quan làng, cỏ lảu trong những đám cưới, mừng nhà mới… Đây là 

một trong những tiềm năng có thể khai thác phục vụ cho khách du lịch muốn trải 

nghiệm, tìm hiểu về truyền thống văn hóa tinh thần của người Tày, Nùng huyện 

Văn Quan.  

- Ẩm thực: cũng giống như các địa phương khác trong tỉnh Lạng Sơn, ở Văn 

Quan có nhiều món ăn ngon, độc đáo. Du khách đến với Văn Quan sẽ được thưởng 

thức các món ngon được chế biến từ gạo nếp như các loại xôi: xôi trám đen, xôi 

trứng kiến, xôi nhộng ong…; các loại bánh: bánh ngải, bánh xì tải, khẩu sli… và 

được thưởng thức món cá lồng, cá sông, suối, thịt lợn quay, khau nhục thơm 

ngon…  

- Nhà ở truyền thống: hiện nay, trên địa bàn huyện còn lưu giữ được trên 

2.000 nhà sàn của người Tày và người Nùng, tập trung thành bản với hàng chục 

nóc nhà tại xã Yên Phúc, xã Hữu Lễ. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi 

để phát triển loại hình du lịch cộng đồng. 

- Nghề truyền thống: trên địa bàn Văn Quan có một số nghề truyền thống 

như: nghề làm cao khô, nghề làm bánh khẩu sli, nghề đan lát. Khi du khách có dịp 
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ghé thăm Văn Quan sẽ được thăm và trải nghiệm một số công đoạn như: tráng 

bánh, bó cao khô; giã, rang khẩu sli; chẻ lạt tre, đan một số đồ dùng…rất thú vị. 

2. Các chính sách đặc thù của huyện để thúc đẩy, hỗ trợ phát triển du 

lịch nông thôn, du lịch cộng đồng 

2.1. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và chính sách 

phát triển du lịch 

Nhằm mục đích triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh đối với 

công tác du lịch và khai thác những tiềm năng du lịch trên địa bàn, UBND huyện 

cụ thể hoá bằng những chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của 

huyện như: 

- UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện như : Kế hoạch 

số 148/KH-UBND, ngày 13/8/2018 của UBND huyện Văn Quan về thực hiện 

Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành Chương 

trình hành động 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; ban hành Đề án 

phát triển du lịch huyện Văn Quan từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030 (Theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND, ngày 20/8/2019 của UBND huyện 

Văn Quan) và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của huyện do đồng chí Phó chủ 

tịch UBND huyện làm Trưởng ban và thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Đề án phát triển du lịch trên 

địa bàn huyện sau khi đã được ban hành. 

- Tiến hành nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch và khuyến khích đầu tư, xây 

dựng một số điểm, khu vực có tiềm năng phát triển du lịch như: thung lũng Nà 

Lùng (xã Hữu Lễ), khu vực Đập Bản Quyền (thị trấn Văn Quan); hồ Bản Nầng (xã 

Tân Đoàn)… 

- Việc khôi phục các Lễ hội dân gian, sinh hoạt văn hóa dân gian truyền 

thống, đưa dân ca vào chợ phiên đã được tổ chức hàng năm tại huyện. Từ năm 

2015 đến nay đã khôi phục được 04 Lễ hội Lồng Tồng truyền thống tại các xã, tổ 

chức đưa dân ca vào chợ phiên được 02 cuộc (chợ Bãi, xã Yên Phúc và chợ Tu 

Đồn, thị trấn Văn Quan). 

- Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước 

như các hội chợ, triển lãm về du lịch.  

 2.2. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng du lịch 

Công tác phát triển hạ tầng du lịch bước đầu được quan tâm, huyện cũng ưu 

tiên thu hút các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch như hệ thống giao thông, 

điện, nhà hàng, nhà nghỉ, các công trình văn hóa,… hiện nay, trên địa bàn huyện có 

10 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ (khoảng trên 50 phòng nghỉ), có trên 10 cơ sở cung 

cấp dịch vụ ăn uống, 20 cơ sở kinh doanh karaoke phục vụ cho Nhân dân và khách 
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du lịch. Tuy nhiên, các cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, nhà hàng chủ yếu do các hộ 

tư nhân mở ra, quy mô nhỏ, chất lượng phục vụ còn hạn chế. 

2.3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch  

UBND huyện đã tổ chức được 01 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức 

quản lý, nghiệp vụ về du lịch cho 80 học viên.  

2.4. Công tác tuyên truyền, quảng bá, hợp tác, xúc tiến đầu tư về phát 

triển du lịch 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng các tin, bài, phóng sự về những 

địa điểm có tiềm năng về du lịch. Tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch của huyện 

trên Trang thông tin điện tử của huyện, qua các trang mạng xã hội và các hình thức 

khác qua mạng internet. Ngoài ra, UBND huyện còn tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp du 

lịch Văn Quan”, thu hút các tác giả tham gia, từ đó giới thiệu về các địa điểm tiềm 

năng phát triển du lịch của huyện. Từ năm 2019 – 2020, UBND huyện phối hợp 

với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng được 06 phóng sự về huyện Văn Quan 

phát trên các kênh VTV1, VTV2 và VTV4 (01 phóng sự trong chương trình 

“Hành trình di sản”, 02 phóng sự của chương trình “Khám phá Việt Nam”, 03 đề 

tài trong chương trình “Từ những miền quê”, “Nhịp đập Việt Nam” và “Hành 

trình khám phá”). Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, văn 

hóa truyền thống, những sản vật tiêu biểu của huyện đến với công chúng được 

rộng rãi hơn. 

Từ năm 2015 đến nay, huyện đã tham gia trên 10 cuộc tại các hội chợ, triển 

lãm, lễ hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương như Lễ hội 

hoa Đào Xứ Lạng, Hội thi trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương 

và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng”, chương  trình du lịch “Qua những miền 

di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019...  

2.5. Công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Văn Quan chỉ có 01 điểm du lịch được UBND 

tỉnh công nhận, đó là di tích Lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri - di tích xếp hạng 

cấp Quốc gia tại thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh; năm 2020 di tích được tôn tạo, sửa 

chữa để phục vụ cho nhu cầu tham quan của du khách. Ngoài ra, trên địa bàn huyện 

chưa xây dựng được các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện được tỉnh công nhận. 

Năm 2019 có 01 nhà đầu tư đã lập dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự 

án đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Bản Nầng, xã Tân Đoàn.  

3. Thực trạng huy động nguồn lực để phát triển du lịch nông thôn, du 

lịch cộng đồng 

Năm 2019, từ việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch thì hiện nay 

có 01 nhà đầu tư đã lập dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 

khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Bản Nầng, xã Tân Đoàn. Trong năm 2020, 

huyện đã thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông kết nối với 

điểm du lịch là Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri (xã Trấn Ninh), với tổng 

kinh phí thực hiện 7.300 triệu đồng; xây dựng các tuyến đường giao thông đến hồ 
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Bản Nầng, xã Tân Đoàn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn 

gặp nhiều khó khăn, việc thu hút nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng cho du lịch 

còn hạn chế. 

Nhu cầu và phân kỳ đầu tư: 

- Giai đoạn từ nay đến 2022: vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, trong đó:  

+ Vốn ngân sách: 10 tỷ đồng, gồm: vốn quy hoạch Khu điểm du lịch, thực 

hiện công tác quảng bá du lịch (khoảng 1,0 tỷ); vốn đầu tư cho cải tạo sửa chữa khu 

vực tượng đài đồng chí Lương Văn Tri vào năm 2020 để kịp kỷ niệm 110 năm ngày 

sinh của đồng chí (dự kiến 4,5 tỷ); vốn bảo tồn và xây dựng Làng văn hóa du lịch 

cộng đồng tại xã Yên Phúc (1,5 tỷ); vốn chỉnh trang, trang trí đường phố khu vực thị 

trấn Văn Quan (1,5 tỷ); vốn đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về du lịch 

gồm cả bảo tồn và đào tạo phát huy các loại hình dân ca truyền thống (1,5 tỷ). 

+ Vốn xã hội hóa: huy động từ các nhà đầu tư, trọng tâm là kêu gọi đầu tư 

vào dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Hồ Bản Quyền: vốn khoảng 190 tỷ. 

-  Giai đoạn từ năm 2022 - 2025: nhu cầu vốn khoảng 1200 tỷ đồng, trong đó: 

+ Nguồn vốn ngân sách khoảng 40 tỷ đồng gồm: công tác quảng bá xúc tiến 

du lịch (4 tỷ); vốn phát triển nhân rộng các mô hình lễ hội truyền thống, các mô 

hình du lịch sinh thái cộng đồng; vốn đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  

(16 tỷ); vốn GPMB, xây dựng khu công viên thị trấn gắn với trùng tu tôn tạo công 

trình văn hóa tượng đài đồng chí Lương Văn Tri (20 tỷ). 

+ Vốn xã hội hóa 1.160 tỷ gồm: hoàn chỉnh đầu tư khu đô thị du lịch (cả khu 

đô thị và khu resorf nghỉ dưỡng) hồ Bản Quyền; đầu tư khai thác khu du lịch hồ 

Bản Nầng; đầu tư khu công viên Trung tâm thị trấn gắn với trùng tu tôn tạo công 

trình văn hóa tượng đài đồng chí Lương Văn Tri. Hoàn thiện đầu tư các cơ sở lưu 

trú, nhà hàng, khách sạn tại thị trấn và các làng văn hóa. 

4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch nông thôn, du lịch 

cộng đồng 

- Số lao động tham gia trực tiếp vào lĩnh vực du lịch và du lịch nông thôn: 

Lao động làm du lịch của huyện chủ yếu là các hộ gia đình kinh doanh nhà nghỉ, nhà 

hàng ăn uống, chưa qua đào tạo nghề, không có chuyên môn nghiệp vụ du lịch. Về 

phía cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp là Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, hiện tại có 41 công chức, viên 

chức, nhân viên, trong đó không có người được đào tạo chuyên ngành du lịch. Do 

đó, chưa hình thành đội ngũ hướng dẫn viên địa phương để phục vụ khách du lịch.  

- Đóng góp của ngành du lịch trong cơ cấu GDP của huyện: nguồn thu từ du 

lịch của huyện Văn Quan không đáng kể, chủ yếu là các khoản thu do khách du lịch 

chi trả, đó là doanh thu từ lưu trú, ăn uống, đạt khoảng trên 01 tỷ đồng/năm. 

5. Các sản phẩm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng đặc thù của địa 

phương 

Trên địa bàn huyện chưa có sản phẩm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng 
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nào được đưa vào khai thác, sử dụng. 

6. Các điểm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng 

Hồ Bản Nầng thuộc thôn Bản Nầng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, cách 

trung tâm xã khoảng 7km. Hồ Bản Nầng có diện tích trên 14ha, diện tích mặt nước 

là 12ha, cao trình 9,56m; đây là hồ nước tự nhiên, nước trong xanh quanh năm; vị 

trí của hồ có độ cao trên 700m so với mực nước biển. Khí hậu nơi đây có mùa hè 

rất mát mẻ, nhiệt độ thường thấp hơn so với khu vực khác khoảng 2 - 3oC. Quang 

cảnh khu vực hồ rất đẹp và hoang sơ, hồ được bao quanh bởi những cánh rừng Hồi 

bạt ngàn.  

Hiện nay, cơ sở hạ tầng về giao thông, điện đang từng bước được đầu tư 

hoàn chỉnh. Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng đã được UBND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư đang tiến hành lập quy hoạch tỷ lệ 

1/500. Mục tiêu đến năm 2025, hồ Bản Nầng sẽ trở thành điểm du lịch 

7. Các tuyến du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng 

Trên địa bàn huyện chưa có tuyến du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng nào 

được đưa vào khai thác, sử dụng. 

8. Thực trạng thực hiện một số hình thức phát triển du lịch nông thôn 

đặc thù 

a) Trang trại nông nghiệp có kết hợp cung cấp dịch vụ du lịch: không có. 

b) Hợp tác xã nông nghiệp có kết hợp cung cấp dịch vụ du lịch: không có. 

c) Loại hình khác: không có. 

9. Thực trạng kết nối các điểm du lịch với các công ty lữ hành, trung 

tâm du lịch lớn 

Hiện nay trên địa bàn huyện chỉ có 01 điểm được UBND tỉnh cộng nhận là 

điểm du lịch, đó là Nhà Lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại thôn Bản Hẻo, xã 

Trấn Ninh. Tuy nhiên, điểm du lịch này chưa có sự kết nối với các công ty lữ hành, 

trung tâm du lịch lớn. 

II. CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Các khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch nông thôn 

Văn Quan một huyện miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, 

mặc dù tiềm năng du lịch khá đa dạng nhưng do điều kiện kinh tế còn khó khăn, 

thời gian qua huyện chưa có định hướng, chưa có chính sách đầu tư nguồn lực cho 

du lịch phát triển nên đến nay huyện Văn Quan chưa có dự án đầu tư du lịch nào, 

sản phẩm du lịch, các khu, điểm, tuyến du lịch chưa hình thành. Cơ sở vật chất kỹ 

thuật phục vụ phát triển du lịch còn rất hạn chế. Do đó, du lịch huyện Văn Quan 

chưa có đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Hàng năm lượng khách du lịch dừng chân tại địa bàn huyện Văn Quan là 

không đáng kể, thời gian lưu trú của khách ít. Ước tính chỉ khoảng hơn 1.000 lượt 

khách nội địa, chủ yếu là khách từ các địa phương lân cận đi Lễ hội, tham quan, dã 
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ngoại, khách công vụ, khách du lịch thuần túy hầu như không có. Do Văn Quan 

chưa có sản phẩm du lịch, điều kiện cơ sở vật chất còn nghèo, kém cả về số lượng 

và chất lượng. Điểm đến của du khách khi đến Văn Quan chủ yếu là di tích nhà lưu 

niệm đồng chí Lương Văn Tri, các Lễ hội truyền thống dịp đầu xuân. 

Nguồn thu từ du lịch của huyện Văn Quan không đáng kể, chủ yếu là các 

khoản thu do khách du lịch chi trả, đó là doanh thu từ lưu trú, ăn uống, đạt khoảng 

trên 01 tỷ đồng năm 2018. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch như cơ sở lưu trú, các tiện nghi phục 

vụ ăn uống, các tiện nghi vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển và các tiện nghi 

phục vụ du lịch khác của huyện còn rất nghèo nàn. Hiện nay trên địa bàn huyện có 

10 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ (khoảng trên 50 phòng nghỉ), có trên 10 cơ sở cung 

cấp dịch vụ ăn uống, 20 cơ sở kinh doanh karaoke phục vụ cho Nhân dân và khách 

du lịch. Các cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, nhà hàng chủ yếu do các hộ tư nhân 

mở ra, quy mô nhỏ, chất lượng phục vụ còn hạn chế. 

Lao động làm du lịch của huyện chủ yếu là các hộ gia đình kinh doanh nhà 

nghỉ, nhà hàng ăn uống, chưa qua đào tạo nghề, không có chuyên môn nghiệp vụ 

du lịch. Về phía cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp là Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, hiện tại có 41 

công chức, viên chức, nhân viên, trong đó không có người được đào tạo chuyên 

ngành du lịch. Như vậy, nguồn nhân lực làm công tác du lịch của huyện chưa đáp 

ứng nhu cầu phát triển du lịch trong tương lai. 

Công tác đầu tư phát triển du lịch của huyện chưa được triển khai do nguồn 

lực còn hạn chế. Chưa có dự án đầu tư du lịch nào được cấp phép tại Văn Quan. 

Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch chưa được quan tâm đầu tư. Văn Quan có 

rất nhiều di tích, nhiều hang động đẹp nhưng đường đi tới các địa điểm này chưa 

hình thành, chỉ là lối mòn và đi lại rất khó khăn. Các suối, hồ nước, thung lũng khá 

đẹp nhưng chưa được đầu tư. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Định hướng phát triển trong thời gian tới 

Với tiềm năng sẵn có của huyện thì du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải 

nghiệm văn hóa, du lịch khám phá mạo hiểm là định hướng chính trong phát triển 

sản phẩm du lịch của huyện, như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Bản Nầng, đập 

Bản Quyền; du lịch tổng hợp (sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá, mạo hiểm, vui chơi 

giải trí) thung lũng Nà Lùng; du lịch nông nghiệp: hái hoa Hồi, tráng cao khô, bó 

cao khô, câu cá; du lịch Lễ hội: Lễ hội Lồng Tồng, Hội chợ, Lễ hội Hồi; tham quan 

hệ thống di tích lịch sử cách mạng, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa lối sống của các 

dân tộc, ẩm thực, lễ hội; du lịch khám phá hang động, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức 

khỏe, du lịch leo núi, đi bộ trong rừng, thể thao mạo hiểm, du lịch nông nghiệp, vui 

chơi giải trí cuối tuần… 

Phát triển du lịch Văn Quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phấn đấu đến 

năm 2025, du lịch cơ bản trở thành một ngành kinh tế của huyện và bắt đầu trở 

thành điểm đến du lịch trên bản đồ du lịch của tỉnh Lạng Sơn. Đến năm 2030, du 



8 

lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung của 

huyện với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ; sản phẩm du lịch đa 

dạng, có chất lượng, thân thiện với môi trường, tạo dựng được thương hiệu, bản 

sắc riêng nhằm đưa Văn Quan trở thành một điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa 

hấp dẫn. Phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

với vai trò là ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực vào nỗ lực giảm nghèo, 

ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho người dân trong huyện. Bảo tồn và 

phát huy các giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa dựa trên nguyên tắc phát 

triển bền vững. 

Xây dựng thị trấn Văn Quan thành thị trấn du lịch, có bản sắc riêng của vùng 

đông bắc và là điểm đến của du khách trong và ngoài nước khi đến Lạng Sơn. 

2. Các nhiệm vụ chính 

2.1. Xây dựng sản phẩm du lịch  

Phát triển sản phẩm du lịch Văn Quan cần phát huy giá trị của cảnh quan tự 

nhiên, sinh thái, đặc biệt là cảnh quan của hệ thống thung lũng, hồ nước gắn với 

cuộc sống và sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc Văn Quan. Đồng thời 

phát huy các giá trị hệ thống di tích lịch sử cách mạng nhằm xây dựng Văn Quan 

thực sự trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tạo cơ hội cho khách du lịch trải 

nghiệm, thưởng ngoạn cảnh quan, sinh thái, văn hóa đặc sắc và truyền thống yêu 

nước, truyền thống cách mạng của địa phương. 

2.2. Xây dựng các điểm, tuyến du lịch  

a) Xây dựng các điểm du lịch  

- Các điểm du lịch thuộc thị trấn Văn Quan - xã Bình Phúc - xã Yên Phúc: 

- Các điểm du lịch xã Tràng Phái - xã Tân Đoàn - xã An Sơn.  

- Các điểm du lịch thuộc xã Hữu Lễ. 

- Các điểm du lịch thuộc xã Hòa Bình - xã Điềm He - xã Liên Hội - xã Trấn 

Ninh. 

b) Xây dựng các tuyến du lịch  

- Các tuyến du lịch nội huyện: 

+ Tuyến thị trấn Văn Quan - Bình Phúc - Yên Phúc; 

+ Tuyến thị trấn Văn Quan - Bình Phúc - Tràng Phái - Tân Đoàn - An Sơn; 

+ Tuyến thị trấn Văn Quan - Hữu Lễ; 

+ Tuyến thị trấn Văn Quan - Hòa Bình - Điềm He - Liên Hội - Trấn Ninh; 

- Các tuyến du lịch liên huyện, liên tỉnh:  

+ Tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Sơn - Văn Quan - TP.Lạng Sơn theo 

Quốc lộ 1B.  

+ Tuyến Hà Nội - Bắc Giang - Chi Lăng - Văn Quan - Bắc Sơn - Thái 

Nguyên theo Quốc lộ 279 và Quốc lộ 1B. 
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+ Tuyến Hà Nội - Bắc Giang - Hữu Lũng (Xã Hữu Liên) - Văn Quan (Hữu 

Lễ) - TP. Lạng Sơn theo tỉnh lộ 243 và Quốc lộ 1B. 

+ Tuyến Hà Nội - Bắc Giang - Chi Lăng - Văn Quan -  Văn Lãng - TP.Lạng 

Sơn theo Quốc lộ 279 và Quốc lộ 1B. 

2.3. Bố trí quỹ đất cho phát triển du lịch  

Nhu cầu sử dụng đất phát triển du lịch huyện Văn Quan được xác định là 

mức tối thiểu để đáp ứng yêu cầu phát triển các điểm du lịch địa phương. Tổng nhu 

cầu sử dụng đất cho phát triển du lịch trên địa bàn huyện Văn Quan cần khoảng 

300ha. Đối với các khu, điểm du lịch, nhu cầu diện tích trên là cơ sở để quản lý 

khai thác và bảo vệ tài nguyên phục vụ phát triển du lịch. Diện tích để xây dựng 

các công trình du lịch chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ theo quy hoạch của từng đối tượng cụ 

thể. 

2.4. Bảo vệ môi trường du lịch  

Môi trường được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới chất 

lượng, tính hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, qua đó ảnh hưởng đến khả năng thu 

hút khách, đến sự tồn tại của hoạt động du lịch. Trong bối cảnh có nguy cơ suy 

thoái chung về môi trường và cạn kiệt về tài nguyên, những ô nhiễm đã làm giảm 

sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch. Chính vì vậy, việc bảo vệ môi trường là yêu 

cầu cấp bách để gìn giữ và tăng thêm sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, đảm 

bảo cho sự phát triển bền vững của ngành. 

3. Các giải pháp trọng tâm  

3.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách: cần có cơ chế chính sách để huy 

động mọi nguồn lực ưu tiên cho phát triển du lịch, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ 

tầng và hạ tầng du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh quảng bá điểm đến 

Văn Quan và phát triển nguồn nhân lực du lịch.  

3.2. Giải pháp về đầu tư: đầu tư phát triển du lịch của Văn Quan hiện nay 

gần như chưa có. Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhu cầu vốn đầu 

tư du lịch khá lớn, để thúc đẩy phát triển du lịch, phải có những giải pháp hợp lý để 

huy động các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư xã 

hội hóa, từ doanh nghiệp và kể cả người dân để đáp ứng yêu cầu phát triển. 

3.3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch  

a) Đối với cơ quan quản lý  

- Tạo điều kiện cho công chức tại các cơ quan quản lý tham gia các lớp học 

chuyên tu và đào tạo nâng cao các lớp tập huấn về du lịch và các lĩnh vực có liên 

quan.  

- Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng quản lý, xây dựng chiến lược marketing, 

quảng bá, xúc tiến, tổ chức sự kiện cho các cán bộ phụ trách các lĩnh vực chuyên 

ngành. 

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các trường đại học, các trung tâm đào tạo 

mở lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch nói chung và marketing du lịch, du lịch cộng 
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đồng nói riêng, ở các mức độ cơ bản, chuyên tu ngắn hạn và dài hạn về du lịch cho 

các cán bộ quản lý, cán bộ trong Ban Quản lý du lịch cộng đồng.  

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý 

du lịch để công tác quản lý du lịch đạt hiệu quả cao nhất.  

- Có chính sách thu hút nhân tài đặc biệt đối với những người có kinh 

nghiệm, trình độ và năng lực trong ngành du lịch. 

b) Đối với cộng đồng  

- Tạo điều kiện cho việc hình thành nguồn lao động du lịch, tiến tới xây 

dựng được đội ngũ lao động du lịch lành nghề ở tất cả các bộ phận (buồng, bếp, 

chăm sóc khách hàng, marketing....) bằng cách tiếp cận với các kiến thức mới 

trong du lịch, tham gia các khóa đào tạo, lớp đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo 

hướng đặt trọng tâm vào thực hành, cầm tay chỉ việc, truyền kinh nghiệm thực tế 

hơn là giảng dạy lý thuyết. 

- Vận động các nguồn tài chính, cơ sở vật chất của xã hội cho đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch; tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các tổ chức trên tất cả các phương 

diện (tài chính, giáo trình, cơ sở thực tập, giáo viên...). 

- Tổ chức cho người dân tham quan, học hỏi các mô hình du lịch đã phát 

triển thành công của các huyện, tỉnh khác.  

- Đào tạo, định hướng và nâng cao tính chuyên nghiệp cho các đội văn nghệ 

quần chúng, tạo sự đa dạng hóa của các sản phẩm du lịch cộng đồng.  

3.4. Giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch. 

- Thành lập bộ phận thực hiện xúc tiến, quảng bá du lịch thuộc Phòng Văn 

hóa và Thông tin. 

- Điều tra, đánh giá thị trường khách du lịch (bằng các phương pháp khác 

nhau: thống kê, tổng hợp phân tích, điều tra phỏng vấn các công ty, đại lý lữ hành, 

các nhà điều hành tour trong nước, khách du lịch…) để nắm bắt được thị trường 

tiềm năng từ đó đưa ra các kế hoạch xúc tiến, quảng bá phù hợp. 

- Từng bước xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch Văn Quan. 

- Tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch như phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tham dự các hội chợ, triển lãm du lịch ở 

trong nước sau đó, khi đã có đủ điều kiện, nguồn lực có thể tự chủ động tham dự. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành khảo sát các giá trị văn hóa du 

lịch ở địa phương để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch. 

- Quảng bá tiềm năng du lịch Văn Quan trên các phương tiêṇ thông tin đại 

chúng: phối hợp với các cơ quan báo, đài của Tỉnh và Trung ương để quảng bá 

hình ảnh du lịch Văn Quan.  

- Tích cực quảng bá du lịch Văn Quan trên các mạng xã hội: Facebook, 

Twitter, Youtube… đặc biệt coi trọng quảng bá “truyền miệng” là hình thức hiệu 

quả và kinh tế nhất. 
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- Tổ chức, giới thiệu, cung cấp thông tin về du lịch Văn Quan tại các nơi 

công cộng như các khu, điểm du lịch; các điểm dừng chân dọc Quốc lộ (điểm đèo 

Lùng Pa); cửa ngõ (Khánh Khê, Lương Năng)… như xây dựng, thuê các biển 

quảng cáo tấm lớn, biển điêṇ tử để giới thiêụ, quảng bá hình ảnh du lịch. 

- Tổ chức ra các sự kiện du lịch nhằm tạo tiếng vang, thu hút sự chú ý của 

du khách đối với du lịch Văn Quan; ví dụ như: tổ chức Ngày hội văn hóa các dân 

tộc, Lễ hội Hồi…  

3.5. Giải pháp kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch  

Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng du lịch nhằm 

nâng cao nhận thức cho lao động trong ngành du lịch; áp dụng, thực hiện Bộ Quy 

tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như hệ 

thống kiểm định, công nhận chất lượng dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh cung cấp 

dịch vụ du lịch như khách sạn, cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú du lịch tại nhà dân 

(Homestay), nhà hàng, cửa hàng, điểm mua sắm, giải trí… Coi trọng chữ tín trong 

kinh doanh du lịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch của 

các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ du lịch; yêu cầu thực hiện nghiêm việc công 

khai giá, bán đúng giá niêm yết; tổ chức đường dây nóng để giải quyết các kiến 

nghị, khiếu nại của khách du lịch liên quan đến chất lượng dịch vụ du lịch. 

3.6. Giải pháp đảm bảo phát triển du lịch bền vững  

- Khuyến khích, hỗ trợ thực hiện chương trình giám sát môi trường tại các 

khu, điểm, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Khuyến khích đầu tư phát 

triển sản phẩm du lịch mới trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với bảo tồn và phát huy các 

giá trị tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan đặc sắc và di sản văn hóa của huyện. 

- Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác gắn với gìn giữ, 

bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Văn Quan. Tổ chức 

khảo sát, lựa chọn các bản làng đặc trưng để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia 

kinh doanh dịch vụ lưu trú tại nhà dân (Homestay) cho khách du lịch. Cộng đồng 

phải được coi là trung tâm trong mọi quyết sách, dự án về phát triển du lịch, được 

tham gia, làm chủ và hưởng lợi chính từ hoạt động du lịch trên địa bàn. Tổ chức 

các chương trình tập huấn, hướng dẫn kỹ năng và thái độ phục vụ khách du lịch 

cho người dân trong cộng đồng. 

- Đối với các di tích lịch sử - văn hóa, bên cạnh việc trùng tu, nâng cấp bảo 

vệ, cần có những quy định chặt chẽ cho cả doanh nghiệp, khách du lịch và người 

dân khi tới tham quan di tích theo hướng tôn trọng, bảo vệ các giá trị của di tích, 

không được xâm hại di tích. 

- Việc đầu tư phát triển du lịch cần đảm bảo gìn giữ, bảo vệ các giá trị cảnh 

quan, tài nguyên, môi trường sinh thái, tuyệt đối tránh việc đầu tư phát triển các 

sản phẩm, loại hình, dịch vụ du lịch có nguy cơ phá vỡ cảnh quan, hủy hoại tài 

nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Tập trung đầu tư để có được các sản phẩm du 

lịch khác biệt, thân thiện với môi trường dựa trên các thế mạnh về cảnh quan và giá 

trị tài nguyên thiên nhiên nêu trên sẽ tạo được sức hấp dẫn và thiện cảm đối với 

khách du lịch.  
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3.7. Triển khai thực hiện các hoạt động du lịch theo Đề án được duyệt, 

tăng cường quản lý hoạt động du lịch  

- Tổ chức phổ biến và công khai Đề án, nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và kể cả người dân về vị trí, vai trò của 

phát triển du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời đòi hỏi các 

cấp, các ngành trong huyện phải vào cuộc, đẩy mạnh công tác phối hợp, liên kết, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân tham gia đầu tư 

phát triển du lịch trên địa bàn huyện Văn Quan theo Đề án đã được duyệt. 

- Công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển du lịch phải được coi trọng, 

đảm bảo việc đầu tư phải đúng hướng, gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường; 

không để phát triển tự phát, bê tông hóa, hiện đại hóa các công trình tại các khu 

vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp. Mọi hoạt động du lịch phải được kiểm soát chặt 

chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc và định hướng phát triển bền vững. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hoạt động du 

lịch và kinh doanh du lịch trái pháp luật, phá hủy tài nguyên, cảnh quan, môi 

trường; đồng thời tạo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, bình đẳng cho mọi 

tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và cả người dân.  

3.8. Giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch  

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, 

bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở cung cấp dịch vụ du 

lịch và mọi hoạt động du lịch. Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào xây dựng 

công trình thoát nước bẩn, vệ sinh, phòng chống các sự cố môi trường như cháy 

nổ, chống sét. Hạn chế xả thải và xử lý triệt để các chất thải từ hoạt động của du 

khách và các dịch vụ phục vụ du lịch. Thiết lập hệ thống thu gom chất thải (bố trí 

đặt các thùng rác và các công trình vệ sinh) tại các khu, điểm du lịch, cơ sở cung 

cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. 

- Đặt các pa nô, áp phích về bảo vệ môi trường, phát các tờ hướng dẫn, nội 

quy trước khi vào cổng thăm quan cho du khách, đào tạo kiến thức Du lịch sinh 

thái cho nhân viên khu du lịch.  

- Tuyên truyền nếp sống văn minh cho người dân địa phương, khách du lịch 

thông qua các phương tiện truyền thông: hệ thống trạm phát thanh của xã, huyện. 

- Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và giáo dục du lịch đến toàn dân, nâng 

cao ý thức trách nhiệm cho toàn dân về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường sinh thái. Đặc biệt đưa chương trình bảo vệ môi trường vào các cấp học phổ 

thông, hình thành ý thức và tự giác tham gia trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường 

trong đội ngũ học sinh.  

3.9. Giải pháp khuyến khích hỗ trợ cộng đồng tham gia hoạt động du lịch  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cộng đồng hiểu rõ về lợi ích kinh tế mà 

du lịch mang lại đối với việc nâng cao, cải thiện đời sống, bảo vệ tài nguyên và văn 

hóa địa phương. Tạo sự hiểu biết và hứng thú của cộng đồng đối với việc tham gia 

hoạt động du lịch.  
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- Tạo hỗ trợ cần thiết về vốn đầu tư ban đầu khuyến khích các cá nhân, hộ 

gia đình cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị nhằm đón tiếp khách du 

lịch, đặc biệt có đủ điều kiện đón khách, cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận 

chuyển tham gia phát triển du lịch... 

- Giúp đỡ cộng đồng tạo mối liên kết với các công ty, doanh nghiệp du lịch, 

tạo tour, tuyến, đưa du lịch cộng đồng đến gần hơn với du khách… 

- Có chế độ khen thưởng và tuyên dương đối với các cá nhân, các hộ gia 

đình có tư duy sáng tạo, phát triển du lịch hiệu quả. 

- Tạo điều kiện, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du 

lịch, tạo điều kiện để cộng đồng tham gia đồng thời khuyến khích cộng đồng tham 

gia vào các hạng mục đầu tư nhỏ đồng thời cung cấp các dịch vụ như thuyền chở 

khách, dịch vụ giải khát, trạm nghỉ cho khách du lịch. 

- Khôi phục, bảo tồn và khai thác sản phẩm du lịch từ các Lễ hội, văn nghệ 

dân gian..., khuyến khích người dân tham gia, xây dựng và hưởng lợi ích từ các 

hoạt động này. 

- Tổ chức họp thường kỳ, thống kê kết quả đạt được và các khó khăn còn 

đang vấp phải, lấy ý kiến dân chủ công khai của người dân tham gia hoạt động du 

lịch, nỗ lực cùng với người dân khắc phục các vấn đề còn tồn tại. 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tiềm năng, thực trạng và định 

hướng phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn huyện Văn Quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT (B/c); 

- Chi cục PTNT (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lưu: VT, NN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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