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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án phát triển Du lịch huyện Lộc Bình 

giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa ngày 29/11/2005;  

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/06/2014;  

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017;  

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;  

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030; Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du 

lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040; 

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;  

Căn cứ Thông tư số 223/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính 

quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án 

đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;  

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công 

bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực và sản phẩm chủ yếu; 

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều 

chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh 

vực và sản phẩm chủ yếu; 
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Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy 

định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều 

tra, thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; 

Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện Lộc 

Bình về triển khai xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn 

2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 5180/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND huyện 

Lộc Bình về việc phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển 

Du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 5463/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện 

Lộc Bình về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đề án phát triển 

Du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030”; 

Xét Quyết định số 239/QĐ-VHTT ngày 15/11/2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Lộc Bình về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

“Đề án phát triển Du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 

467/TTr-VHTT ngày 14/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển Du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn từ năm 

2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau:      

(Có Đề án chi tiết kèm theo).  

Điều 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Văn hóa 

và Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c); 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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