
 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

Số:             BVHTTDL-TCDL 

V/v góp ý báo cáo tổng kết 1 năm thí điểm tổ chức  

đưa, đón xe tự lái từ Trung Quốc vào Lạng Sơn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Phúc đáp Công văn số 1078/UBND-KTN ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn xin ý kiến đối với nội dung “Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm 

cơ chế đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc 

vào du lịch trong địa phận khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn qua cặp 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)”, Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

Theo báo cáo số 375/BC-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, từ 

20/8/2018 đến nay có 01 đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc nhập cảnh tham 

quan thành phố Lạng Sơn, gồm có 29 xe và 53 khách du lịch; 01 đoàn xe du lịch 

tự lái của Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham quan Bằng Tường, gồm 10 

xe và 30 khách du lịch. Kết quả này cho thấy hiệu quả khai thác chưa cao, chưa 

phát huy được tiềm năng của loại hình này. Do vậy, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cân nhắc việc tiếp tục tổ chức thí 

điểm đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Lạng Sơn. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Quang Tùng; 

- Tổng cục Du lịch (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCDL, KT. 8 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quang Tùng 
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