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Phúc đáp Công văn số 1192/UBND-KT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch có ý kiến như sau: 

1. Về dự thảo Báo cáo Quy hoạch: 

1.1. Về mục “II. Căn cứ lập Quy hoạch” (trang 47 Báo cáo Quy hoạch): 

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung các Luật chuyên ngành có liên quan đến các 

lĩnh vực được đề cập trong nội dung của Quy hoạch. Trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và gia đình, đề nghị bổ sung một số Luật như: Luật Di sản văn hóa, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Luật thể dục thể 

thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Quảng cáo, Luật Sở hữu trí tuệ… 

- Bổ sung một số văn bản liên quan, như: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính 

trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XI; Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự 

nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định 

hướng đến năm 2030; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp 

văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 

22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển 

du lịch Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa 

đến năm 2030; Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình 

Việt Nam đến năm 2030… 

- Rà soát, bổ sung các Quy hoạch thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục thể thao và du lịch thuộc danh mục được phép tích hợp vào Quy hoạch tỉnh 
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theo quy định tại Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ về việc ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào Quy 

hoạch cấp quốc gia, Quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ về việc bổ sung các Quy hoạch tại phụ lục danh mục 

các quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch cấp quốc gia, Quy hoạch vùng, 

Quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ. 

1.2. Tại mục “2.2. Lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc” (trang 61 Báo cáo 

Quy hoạch), đề nghị bổ sung số liệu di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê. 

1.3. Tại mục “3. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường” (trang 62 Báo cáo 

Quy hoạch), đề nghị bổ sung mục tài nguyên du lịch với các nội dung phân tích, 

đánh giá cụ thể về các tài nguyên du lịch tự nhiên hiện đang khai thác cũng như 

các tài nguyên có tiềm năng khai thác cho phát triển du lịch trong tương lai của 

tỉnh Lạng Sơn. 

1.4. Tại mục “4. Nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên 

địa bàn tỉnh” (trang 68 Báo cáo Quy hoạch), đề nghị bổ sung làm rõ tác động 

của thiên tai, biến đổi khí hậu đến các di tích lịch sử - văn hóa và du lịch trên địa 

bàn tỉnh.  

1.5. Tại mục “2.2. Du lịch” (trang 107 Báo cáo Quy hoạch), đề nghị bổ 

sung số liệu và nội dung đánh giá về tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch vào tổng 

GRDP toàn tỉnh. 

1.6. Về mục “5. Văn hóa, thể thao” (trang 162 Báo cáo Quy hoạch): 

- Tại tiểu mục “5.1.1. Di sản văn hóa” (trang 162 Báo cáo Quy hoạch), đề 

nghị cập nhật lại thông tin về xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia 

tính đến thời điểm này. 

- Tại tiểu mục “5.1.5. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn, văn học nghệ 

thuật” (trang 165 Báo cáo Quy hoạch), đề nghị bổ sung các số liệu để làm rõ 

hơn hiện trạng và đề xuất các phương hướng phát triển các lĩnh vực này trong 

thời kỳ quy hoạch. 

- Tại tiểu mục “5.1.7. Công nghiệp văn hóa” (trang 167 Báo cáo Quy 

hoạch) mới chỉ đề cập đến du lịch văn hóa và điện ảnh trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 xác định ở Việt Nam có 12 ngành công nghiệp văn hóa (Quảng 

cáo; Kiến trúc; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Thủ công mỹ nghệ; Thiết kế; 

Điện ảnh; Xuất bản; Thời trang; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và 

triển lãm; Truyền hình và phát thanh; Du lịch văn hóa). Do vậy, đề nghị bổ sung 

các lĩnh vực khác của công nghiệp văn hóa có thế mạnh trên địa bàn tỉnh. 
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- Đề nghị bổ sung đánh giá về thực trạng gia đình, kết quả thực hiện công 

tác gia đình trên địa bàn tỉnh. 

1.7. Tại tiểu mục “3.2.6. Tiềm năng đất đai để phục vụ cho phát triển du 

lịch” (trang 198 Báo cáo Quy hoạch), các nội dung mới chỉ dừng lại ở việc đánh 

giá khái quát về tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị bổ sung 

nội dung đánh giá chi tiết về tiềm năng đất đai để phục vụ cho phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh. 

1.8. Tại mục “3.6. Danh lam thắng cảnh và du lịch” (trang 221 Báo cáo 

Quy hoạch), đề nghị cân nhắc đổi tên mục thành “Các khu du lịch” để phù hợp 

với mục nội dung lớn là “Các khu chức năng”; đồng thời, bổ sung các nội dung 

đánh giá về hiện trạng, tiềm năng phát triển của hệ thống các khu, điểm du lịch 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

1.9. Về mục “2.3. Du lịch” (trang 398 Báo cáo Quy hoạch): 

- Các số liệu về mục tiêu phát triển du lịch Lạng Sơn tại điểm “b. Mục 

tiêu cụ thể” (trang 398 Báo cáo Quy hoạch) thể hiện chưa thống nhất với điểm 

“a. Kinh tế” của tiểu mục “4.1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030” (trang 380 Báo 

cáo Quy hoạch). Đề nghị rà soát, chỉnh sửa. 

- Tại tiểu mục 2.3.2, điểm “a. Định hướng phát triển thị trường khách du 

lịch” (trang 398 Báo cáo Quy hoạch), cần xem xét lại nhận định “Đến năm 

2030, khách du lịch quốc tế sẽ chiếm khoảng 20% tổng lượng du khách đến 

Lạng Sơn” trong nội dung định hướng phát triển thị trường khách quốc tế để phù 

hợp với mục tiêu đặt ra tại tiểu mục 2.3.1, điểm “b. Mục tiêu cụ thể” (trang 398 

Báo cáo Quy hoạch). 

1.10. Về phương án phát triển tại mục “5. Văn hóa và thể thao” (trang 452 

Báo cáo Quy hoạch): 

- Tại mục 5.1, điểm “b. Mục tiêu cụ thể” (trang 452 Báo cáo Quy hoạch), 

đề nghị bổ sung như sau: “Đến năm 2030, 90% hộ gia đình được công nhận Gia 

đình văn hoá, giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc; 91% 

thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu; 

98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 70% thôn có nhà văn hóa 

đạt chuẩn. Củng cố, hiện đại hóa Thư viện tỉnh, duy trì tỷ lệ 100% huyện, thành 

phố có thư viện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, thực hiện chuyển đổi số 

thư viện trên địa bàn tỉnh; trên 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại 

các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện 

công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học”. Đồng thời, bổ 

sung các mục tiêu về: thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

sở… đến năm 2030. 

- Tại tiểu mục “5.2.1. Định hướng phát triển văn hóa” (trang 453 Báo cáo 

Quy hoạch), trong nội dung về “Hoạt động thư viện”, đề nghị bổ sung như sau: 
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Phát triển thư viện tỉnh trở thành thư viện trung tâm của tỉnh, chủ trì và phối hợp 

các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ trong mạng lưới thư viện công cộng 

của tỉnh và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn; thực hiện việc chuyển đổi số và 

liên thông liên kết giữa các thư viện, cung cấp các loại hình dịch vụ và sản phẩm 

thông tin, thư viện phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của nhân dân 

trên địa bàn. Kiện toàn, củng cố thư viện cấp huyện đảm bảo các điều kiện về cơ 

sở vật chất, tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện và trang thiết bị theo quy định 

của Luật Thư viện và Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ. Phát triển hệ thống thư viện xã, không gian đọc, phòng đọc, tủ sách 

cơ sở, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả học tập 

suốt đời, nâng cao dân trí, phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập của 

người dân. 

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung các mục tiêu về phát triển gia đình bền 

vững của địa phương trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm hài hoà các mục tiêu về 

phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển 

gia đình Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021. 

1.11. Tại mục “3.3. Văn hóa, thể thao” (trang 638 Báo cáo Quy hoạch), đề 

nghị rà soát phương án quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất thể dục, thể thao của 

tỉnh, đảm bảo thực hiện theo đúng Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật 

chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

và Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến 2030. Các thiết chế văn 

hóa, thể thao cấp xã cần đảm bảo đạt chuẩn theo quy định tại các Thông tư 

hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể gồm: Thông 

tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 

12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 06/2011/TT-

BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011, Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL 

ngày 21 tháng 12 năm 2016. 

1.12. Về định hướng sử dụng đất theo các khu du lịch tại tiểu mục 1.5.5 

(trang 647 Báo cáo Quy hoạch), các nội dung hiện tại mới chỉ tập trung vào việc 

tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, chưa phù hợp với tên mục đặt 

ra. Do đó, cần bổ sung xác định quỹ đất phục vụ cho phát triển du lịch tại các 

khu du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và có các định hướng cụ thể việc sử dụng 

đất trong các khu du lịch phù hợp với “Bảng 82: Chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2030” (trang 650 Báo cáo Quy hoạch).  

1.13. Tại mục “5. Xác định các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất 

để thực hiện các công trình, dự án sử dụng đất thực hiện trong thời kỳ quy hoạch 

đến từng đơn vị hành chính cấp huyện” (trang 682 Báo cáo Quy hoạch), đề nghị 

xem xét, đánh giá vai trò phòng hộ, cảnh quan sinh thái, tài nguyên du lịch, với 
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nguyên tắc bảo tồn cảnh quan gắn với kinh tế tuần hoàn của 187 ha đất rừng 

phòng hộ, 15 ha đất rừng đặc dụng và 4.306 ha đất rừng sản xuất chuyển sang 

đất phi nông nghiệp.  

1.14. Đề nghị rà soát, sử dụng cụm từ “Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh” thay thế cho các cụm từ “Di tích lịch sử”, “Di tích lịch sử - văn 

hóa”…; “Bảo tàng ngoài công lập” thay thế cho “Bảo tàng tư nhân”; đồng thời, 

không sử dụng khái niệm “du lịch tâm linh” trong toàn bộ dự thảo.  

2. Về Báo cáo môi trường chiến lược:  

2.1. Tại mục “2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá môi 

trường chiến lược” (trang 06 Báo cáo môi trường chiến lược), đề nghị rà soát 

cập nhật, bổ sung các văn bản liên quan như: Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 

04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch 

hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Quyết 

định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam; Quyết định 

số 1975/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban 

hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng 

đất ngập nước giai đoạn 2021-2030.   

2.2. Đề nghị bổ sung làm rõ quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo 

tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững, phòng ngừa, ứng phó 

tai biến thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến 2050.  

2.3. Về nội dung Chương 4 (trang 291 Báo cáo môi trường chiến lược): 

- Đề nghị bổ sung nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn vào “Bảng 4.1. Cơ quan thực hiện và tính khả thi của các giải pháp 

quản lý”.  

- Đề nghị bổ sung các định hướng nâng cao năng lực chống chịu, thích 

ứng của các công trình, địa danh du lịch, hạ tầng cơ sở dịch vụ du lịch; di sản 

văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa đối với các hiện tượng cực đoan của biến đổi 

khí hậu vào tiểu mục “4.1.2. Giải pháp công nghệ - kỹ thuật” (trang 302 Báo cáo 

môi trường chiến lược). 

- Đề nghị bổ sung các giải pháp giảm thiểu và tiến tới không sử dụng các 

sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân hủy vào điểm “c. Các giải pháp về tăng 

cường quản lý CTR” (trang 304 Báo cáo môi trường chiến lược).  

- Tại mục “4.2. Định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện 

quy hoạch” (trang 312 Báo cáo môi trường chiến lược), đề nghị nghiên cứu bổ 

sung định hướng thực hiện đánh giá sức chịu tải của môi trường đối với các dự 

án đầu tư xây dựng được đề xuất trong quy hoạch nằm ven các sông, hồ, khu 

vực có giá trị cao về đa dạng dạng sinh học (Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên, 

Khu bảo tồn loài sinh cảnh Mẫu Sơn, Khu bảo tồn loài sinh cảnh Bắc Sơn…) 

trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.  
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- Dự thảo Quy hoạch xác định đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn của tỉnh Lạng Sơn với hệ thống hạ tầng đồng bộ, sản phẩm du lịch 

đa dạng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Đề nghị dự báo các tác động của 

hoạt động du lịch đến môi trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất nhóm 

giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động du lịch 

tới môi trường. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

nghiên cứu, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Lưu: VT, KHTC, NTA. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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