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Số: Văn Quan năm 202

KẾ HOẠCH
Xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện Văn Quan năm 202

Thực hiện Kế hoạch số của tỉnh về 
Lạng Sơn về xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 202 Ủy ban nhân dân huyện
Văn Quan xây dựng kế hoạch xúc tiến du lịch năm 202 như sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đẩy mạnh khai thác có hiệu quả lợi thế iềm năng du lịch của huyện
từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việc triển khai Kế hoạch 
là cơ sở đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch của huyện dựa trên các hoạt động 

ền quảng bá du lịch của huyện đến đông đảo 

Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, 
khai thác giá trị các tài nguyên du lịch, cung cấp thông tin, hình ảnh u lịch của 
huyện đến gần hơn du khách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch.

Huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường vai trò của các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

2. Yêu cầu

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo hiệu 
quả và thiết thực bằng nhiều hình thức; đúng định hướng phát triển du lịch của 
huyện, phù hợp với các quy hoạch ngành và các quy định của pháp luật. Trong đó 
tập trung các sản phẩm du lịch, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, đẩy 
mạnh xã hội hóa hoạt động thông tin, xúc tiến du lịch; có chính sách hỗ trợ phù 
hợp nhằm khuyến khí tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, hình thành sản 
phẩm du lịch của huyện

Các cấp, ngành cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác 
phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực, kinh phí để triển khai ế hoạch 
có hiệu quả.

II. NỘI D

Công tác nghiên cứu phát triển du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 148/KH
của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về thực hiện Nghị quyết số 103/NQ
ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08 NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về 
phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn



Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch huyện 
Văn Quan từ nay đến năm 2025, định hướng đến nă Đề án xây dựng khu 
du lịch sinh thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2025; Đề án xây dựng các điểm du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn 
huyện Văn Quan, giai đoạn 2021 

Tiếp tục thực hiện khảo sát, ghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch của 
huyện để làm căn cứ xác định các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Tổ chức chương trình hoạt động tỉnh
nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch của huyện.

iếp tục nghiên cứu khôi phục ễ hội truyền thống tại các xã, thị trấn

. Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch

Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các cơ quan, báo, đài của 
tỉnh và Trung ương để quảng bá hình ảnh du lịch của huyện. Tích cực quảng bá 
hình ảnh du lịch Văn Quan trên Trang thông tin điện tử của huyện, qua các trang 
mạng xã hội..

Tổ chức, giới thiệu, cung cấp thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch tại 
đ ể đ ểm dừng chân dọc uốc lộ huyện

Nghiên cứu xây dựng biển quảng cáo du lịch tấm lớn để giới thiệu, quảng 
bá hình ảnh du lịch.

các hoạt động, sự kiện xúc tiến du lịch tỉn

c sự kiện du lịch các ngày lễ lớn sự kiện trọng đại của 
tỉnh, của đất nước.

Tuần lễ du lịch gắn với các hoạt động liên quan đến nông nghiệp 
và phát triển nông thôn như: “Lễ hội/Hội chợ hoa quả, nông sản, làng nghề” để 
quảng bá du lịch nông thôn, tiêu thụ trái cây và một số sản phẩm nông sản (đạt 
chuẩn OCOP) ở địa phương.

Hỗ trợ phát triển du lịch tại các xã, thị trấn; đào tạo nguồn nhân lực 
du lịch

Tiến hành khảo sát, lựa chọn các địa phương có điều kiện thuận lợi và tiềm 
năng phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn huyện để xúc tiến, quảng bá,
đầu tư xây dựng hành điểm du lịch.

iếp tục thực hiện hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 
trên địa bàn xã Liên Hội.

ổ ứ lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn 
và cập nhập kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại các doanh 
nghiệp như: bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân hướng dẫn, thuyết minh, kỹ năng giao tiếp 
ứng xử, văn hóa văn minh trong du lịch dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện.



III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

hà nước và huy động các nguồn xã hội hóa

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ 
được phân công thực hiện tại Kế hoạch này đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên qu để triển khai thực hiện 
tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Văn Quan đến với Nhân dân và du khách.

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến du lịch; 
cao năng lực hoạt động xúc tiến du lịch; tổng hợp tham mưu cho Ủy ban 

huyện xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế 
hoạch 

. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Lồng ghép các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch gắn với các hoạt động 
xúc tiến thương mại để giới thiệu du lịch Văn Quan đến Nhân dâ
Chủ trì tổ chức, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu và một số sản phẩm 
nông sản đạt chuẩn OCOP của huyện đến khách du lịch, hỗ trợ các cơ sở sản xuất 
tiêu thụ sản phẩm, duy trì mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 
đoàn thể huyện

Phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, 
tiềm năng du lịch của huyện đến Nhân dân và du khách góp phần giữ gìn và phát 
huy hình ảnh đất và người Văn Quan thân thiện, mến khách.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thôn huyện

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài giới thiệu chủ trương phát 
triển du lịch và các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch ủa huyện. Tăng 
cường công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về du lịch của huyện
phương tiện thông tin và truyền thông của huyện, Trang thông tin điện tử của 
huyện, và đặc biệt là các mạng xã hội.

. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai các 
hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn; phối hợp thực hiện
công tác tuyên truyền, quảng bá các di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm, cảnh 

có tiềm năng phát triển du lịch tại địa phương.

Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hoạt động du lịch; đảm bảo an 
ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh 
doanh du lịch trên địa bàn.



Trên đây là Kế hoạch xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện Văn Quan năm 
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân

các xã, thị trấn triển khai thực hiện

Nơi nhận:
Sở VHTT&DL;
Thường trực Huyện ủy
Thường trực HĐND huyện

huyện
PCVP HĐND&UBND huyện;

Thành viên BCĐ Phát triển DL huyện;
xã, thị trấn;

Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Dũng


