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Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2020 của UBND tỉnh, ngày 

17/3/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi 

làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kiểm tra tình hình triển khai, 

thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo 

các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và 

Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây 

dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh; Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Sau khi kiểm tra thực tế một số công trình xây dựng do Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch làm chủ đầu tư, nghe báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, 

trong 03 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, kịp thời 

ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Trong đó, xác định các 

nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với 

lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị chuyên môn; phân bổ và giao dự toán ngân sách 

cho các đơn vị trực thuộc bảo đảm đúng quy định. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh 

chỉ đạo, tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các hoạt 

động mừng đảng, mừng xuân, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam, Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng,... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khí thế 

thi đua sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh; kịp thời tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan 

đến lĩnh vực ngành quản lý trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển 

khai xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số nội dung, 

nhiệm vụ thực hiện chưa quyết liệt, còn chậm tham mưu ban hành văn bản, chất 

lượng một số dự thảo văn bản chưa cao như: việc hoàn thiện trình Đề án phát 

triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bộ nhận diện 

du lịch tỉnh Lạng Sơn; tham mưu ban hành Kế hoạch kỷ niệm 110 năm ngày 

sinh đồng chí Lương Văn Tri, 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn, 130 năm Ngày 
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sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,... Công tác cải cách hành chính chậm được cải 

thiện. Công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm của ngành chưa thật sự chủ động, còn có việc chậm. Chưa có các đề 

xuất, giải pháp tích cực, hiệu quả trong tham mưu, quản lý các di tích trên địa 

bàn, việc khai thác tiềm năng lợi thế để quảng bá, phát triển du lịch chưa đạt yêu 

cầu. 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những kết quả 

đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành 

viên Đoàn kiểm tra, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hoạt động của các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm 

và có lộ trình thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt quy chế 

dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả 

quản trị công việc. Khẩn trương khắc phục những hạn chế có liên quan đến Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ tại kết luận của Thanh tra Chính phủ. Nâng 

cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng các dự thảo văn bản, đề án, dự án, 

các chương trình, kế hoạch đáp ứng yêu cầu thực tiễn, gắn trách nhiệm cụ thể 

của từng chuyên viên, tập thể đơn vị, cá nhân lãnh đạo phụ trách lĩnh vực về tiến 

độ, chất lượng nội dung tham mưu, trình UBND tỉnh. 

2. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực được 

giao quản lý và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tại Quyết định 123/QĐ-

UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và triển khai có hiệu quả các 

nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: 

a) Trong lĩnh vực thể thao: Quan tâm phát triển phong trào thể dục thể 

thao quần chúng tại cơ sở, đặc biệt là trong khối trường học, các xã, phường, thị 

trấn) để nâng cao số lượng người dân trên địa bàn tỉnh tham gia luyện tập thể 

dục thể thao. Kiện toàn, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các liên 

đoàn thể thao (bóng đá, quần vợt, cầu lông, bóng bàn...). Tập trung chỉ đạo, có 

định hướng chiến lược nâng cao chất lượng, số lượng thể thao thành tích cao, 

chú trọng công tác phát hiện, huấn luyện, đào tạo, đồng thời chủ động phối hợp 

với các sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, thực hiện chế độ chính 

sách, việc học văn hóa, đào tạo nghề cho học sinh là vận động viên bảo đảm phù 

hợp, hiệu quả, đúng quy định. 

b) Trong lĩnh vực văn hóa: Về văn hóa cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, 

Đại hội Đảng các cấp; tham mưu xây dựng quy chế về quản lý, sử dụng lại tài 

sản, trang thiết bị sau khi tổ chức các sự kiện để sử dụng lâu dài, bảo đảm tiết 

kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

“Xây dựng phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước”, Chương trình hành động số 116-CTr/TU ngày 17/9/2014 
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của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa 

XI) bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Tham mưu rà soát lại các nhà văn hóa thôn, 

khối phố trên địa bàn tỉnh để xác định phương án xây dựng hoàn thiện hệ thống 

thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo mục tiêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà văn hóa của 

các thôn, khối phố thực hiện sáp nhập bảo đảm thiết thực, hiện quả, khả thi.  

Về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, căn cứ Nghị 

quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và những 

năm tiếp theo, Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp 

tục rà soát các nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu, triển khai thực hiện; hoàn thiện 

xây dựng dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch 

sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, 

tầm nhìn 2035, trong đó cần chú trọng rà soát, lựa chọn các di tích để ưu tiên tôn 

tạo phù hợp, hiệu quả.  

Chủ động thực hiện tốt công tác gia đình, thư viện, bảo tàng, chiếu bóng, 

nghệ thuật theo kế hoạch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội 

vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về nội dung đề xuất tách, thành lập Đoàn 

Nghệ thuật chuyên nghiệp bảo đảm phù hợp, hiệu quả. 

c) Trong lĩnh vực du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, tích 

cực hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch của 

tỉnh thành ngành kinh tế mũi nhọn theo các mục tiêu, định hướng tại các Nghị 

quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Sở chủ trì, phối hợp 

với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan khẩn trương 

nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, trình UBND tỉnh trong tháng 5/2020. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông đẩy mạnh triển khai Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông 

minh trên thiết bị di động tích hợp vào Đề án đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2020-2025. Phối hợp với Sở Công Thương, UBND thành phố và các 

đơn vị liên quan tham gia các nội dung, lĩnh vực liên quan tại xây dựng Đề án 

phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn. Chủ động tham mưu, phối 

hợp với đối tác Pháp trong xây dựng, thực hiện các dự án, đề án phát triển du 

lịch của tỉnh. Tăng cường phối hợp quản lý khách du lịch nước ngoài, thực hiện 

khai báo sức khỏe du lịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế; thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về ứng xử văn minh với du khách nước ngoài trong bối cảnh 

phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Chủ động phương án tổ chức các hoạt động 

du lịch để thúc đẩy phát triển, tăng trưởng du lịch sau khi kết thúc dịch bệnh. 

3. Làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong quản lý các hoạt động về 

văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, quản lý lễ hội, quản lý hoạt động tại các 

cơ sở tín ngư ng,...  
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 4. Tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức 

Đảng, tập thể lãnh đạo, quan tâm nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên 

chức, người lao động. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, sắp xếp 

tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện cơ 

chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; tích cực thực hiện xã hội hoá 

những lĩnh vực, địa điểm có tiềm năng như: Rạp Đông Kinh, Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu thể dục thể thao,... 

5. Đối với các dự án xây dựng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm 

chủ đầu tư đang triển khai thực hiện 

- Các nội dung điều chỉnh dự án: 

+ Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà hành chính Bảo tàng tỉnh: thực hiện điều 

chỉnh độ dốc của mái nhà cho phù hợp và thay thế đường ống thoát nước lớn 

hơn để bảo đảm việc thoát nước từ trên mái của công trình. 

+ Dự án Cải tạo, sửa chữa hội trường tầng 3 nhà hát chính và phá d  nhà 

hát ngoài trời thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: đồng ý bổ sung hạng 

mục phá d  tường rào ngăn cách với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

(cũ). Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng 

xem xét cụ thể việc cần thiết hay không cần thiết xây dựng lại tường rào mới, 

đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo đề 

xuất UBND tỉnh xem xét sử dụng khu đất trên, bảm đảm phù hợp, phát huy 

được công năng sử dụng. 

+ Dự án Nhà ở cho học sinh, vận động viên năng khiếu của Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh: thực hiện điều chỉnh mở thêm cửa 

ở các phòng ra phía đằng sau và làm sân hiên đằng sau khu nhà để các vận động 

viện thuận tiện trong sinh hoạt; không xây tường rào cứng, chỉ làm tường rào 

mềm giữa khu nhà giáp với Sân quần vợt. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan để tham mưu, thực hiện điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự 

án theo đúng quy định, các nội dung điều chỉnh đảm bảo không làm vượt tổng 

mức đầu tư đã phê duyệt. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 

cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bổ sung vốn cho các 

dự án trên theo quy định. 

6. Đối với các đề xuất, kiến nghị khác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

- Về việc bố trí kinh phí thực hiện công trình cải tạo sửa chữa Thư viện 

tỉnh: Giao Sở Tài  chính chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, 

tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện công trình trong 6 tháng cuối năm 

2020 (theo chỉ đạo tại Công văn số  995/VP-KTN ngày 17/3/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh). 
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- Về đề xuất cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xuống cấp, hư hỏng: giao Sở Xây dựng chủ trì, 

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan 

xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 

- Về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm di tích Làng 

Khuôn Khát, thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn tại Báo cáo số 206/BC-

SVHTTDL ngày 30/9/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND 

huyện Bắc Sơn nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét triển khai  

theo hướng sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa hoặc nguồn vốn khác để đầu tư 

xây dựng khu tưởng niệm này. 

- Về đề xuất đầu tư, nâng cấp phần mềm thư viện: yêu cầu Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch có văn bản cụ thể để UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn 

nghiên cứu, tham mưu đề xuất. 

- Về các nội dung đề xuất, kiến nghị khác: đã được các cơ quan đơn vị 

liên quan trả lời, trao đổi trực tiếp tại buổi làm việc. 

UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan 

liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KHĐT, TC, NgV, NV, TTTT,  

  GDĐT, LĐTBXH, NNPTNT, CA tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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