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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch             

tháng 6 năm 2020  
 

 

Ngày 24/6/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng 

UBND tỉnh; trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. Sau khi xem xét báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý 

kiến của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trong tháng 6 năm 2020 đã chủ động triển khai thực hiện tốt 

một số nội dung trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch, thể dục thể thao. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế như: một số nội dung công việc triển 

khai còn chậm, chất lượng chất lượng chưa cao. Lãnh đạo Sở cần tăng cường chỉ 

đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ 

quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng, rà soát kế hoạch theo từng tuần, 

tháng, có giải pháp cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, phấn đấu 

triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Để khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020, 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Về lĩnh vực văn hóa, gia đình 

- Chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, 

kiểm tra tiến độ, chất lượng, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị 

tổ chức hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, 80 năm 

ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn theo Thông báo số 331/TB-UBND ngày 23/6/2020 của 

UBND tỉnh về kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh. Trong đó, khẩn trương tham mưu 

các dự thảo văn bản của Ban cán sự UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy, dự thảo văn bản của 

Tỉnh ủy gửi Bộ Chính trị về tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử to lớn của các hoạt 

động kỷ niệm trên, đề nghị Bộ Chính trị cử lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, phát 

biểu chỉ đạo, động viên tại lễ kỷ niệm. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo văn bản của Tỉnh 

ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
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Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước; bảo đảm phù hợp, chất lượng, đúng tiến độ. 

- Tiếp tục quan tâm rà soát về nội dung cũng như việc thực hiện hương ước, 

quy ước ở khu dân cư trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất và có các giải 

pháp phù hợp. 

- Đối với việc trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn: 

+ Phối hợp với UBND huyện Tràng Định rà soát, đôn đốc việc thực hiện 

tu bổ di tích lịch sử Đường số 4, bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch tổ chức Kỷ 

niệm 70 năm chiến thắng Biên giới (1950-2020). 

+ Di tích Nhà bia Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc: chủ 

động trao đổi với Sở Ngoại vụ về kết quả thực hiện vận động xã hội hóa; trao đổi 

với UBND huyện Cao Lộc để xem xét, đề xuất tu sửa những chỗ thật sự cấp thiết, 

chống xuống cấp công trình đối với di tích Nhà bia Thủy Môn Đình, trên cơ sở 

kinh phí hỗ trợ của huyện, của tỉnh và thực hiện xã hội hóa. Đồng thời, khẩn trương 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia đối với di tích Nhà bia 

Thủy Môn Đình. 

+ Di tích Đình Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn: chủ động trao đổi 

với UBND huyện Bắc Sơn để xem xét, đề xuất tu sửa những chỗ thật sự cấp thiết, 

chống xuống cấp công trình di tích Đình Làng Mỏ, trên cơ sở kinh phí hỗ trợ của 

huyện, của tỉnh và từ nguồn xã hội hóa.   

- Đối với một số hoạt động văn hóa tổ chức trùng thời gian: 

+ Hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn và Lễ đón nhận 

bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then Tày, 

Nùng, Thái Việt Nam”, khai mạc Lễ hội thành Tuyên tại tỉnh Tuyên Quang: nhất 

trí với đề xuất giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội bảo 

tồn dân ca tỉnh tham gia các nội dung liên quan tại chương trình Lễ đón nhận 

bằng ghi danh của UNESCO. 

+ Hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri và Đại 

hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động 

bố trí nhân lực tham gia các hoạt động bảo đảm phù hợp, chất lượng. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm 

Văn hóa nghệ thuật tỉnh sau khi sáp nhập Đoàn Nghệ thuật tỉnh với Trung tâm Văn 

hóa thông tin tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh những nội dung liên quan. 

- Các hoạt động thư viện, bảo tàng, chiếu bóng tiếp tục thực hiện theo Kế 

hoạch. 

2. Về lĩnh vực thể dục - thể thao 

- Quan tâm triển khai tổ chức các giải thi đấu trong hệ thống theo kế hoạch. 

- Tham mưu kiện toàn các liên đoàn thể thao: Cầu lông, Bóng đá, Bóng bàn 

vào thời gian phù hợp. 
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 - Quan tâm thực hiện công tác phong đẳng cấp cho huấn luyện viên, trọng 

tài, vận động viên; công nhận gia đình thể thao theo đúng quy định để kịp thời động 

viên, khích lệ phong trào. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với UBND 

tỉnh về các kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh về việc 

thực hiện công trình Nhà ở cho học sinh, vận động viên năng khiếu và thực hiện 

chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên. 

- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế 

hoạch số 33/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ phát động 

toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020. 

3. Về lĩnh vực du lịch 

- Dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030: lưu ý nhiều 

nội dung còn trùng lắp, mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 cần thống nhất với chỉ 

tiêu tại dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; hoàn thiện lại 

Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo ý kiến 

thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh, bảo đảm chất lượng nội dung trình. 

- Dự thảo Bộ nhận diện du lịch tỉnh: Sở phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, 

xem xét lại quy định về bản quyền đối với nội dung biểu trưng du lịch. 

- Quan tâm, tăng cường các giải pháp để thực hiện xúc tiến du lịch có chất 

lượng, hiệu quả. Cần chú trọng đổi mới trong công tác quảng bá, giới thiệu về du 

lịch Lạng Sơn. 

- Rà soát kỹ lưỡng nội dung, công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Du lịch 

Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 

(09/7/1960 - 09/7/2020); trong đó chú ý lựa chọn thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp 

việc phù hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, khoa học; bảo đảm tổ chức 

chương trình Liên hoan được chu đáo, phù hợp, thiết thực và hiệu quả. 

- Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, cấp 

đổi thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. 

- Thường xuyên quan tâm, phối hợp kiểm tra, quản lý các dự án đầu tư về du 

lịch có nguồn vốn ngoài ngân sách để kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với 

UBND tỉnh. 

 4. Về công tác thanh tra 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan 

liên quan nghiên cứu các căn cứ pháp lý và tình hình thực tế để xem xét, đề xuất 

việc sáp nhập hai đội kiểm tra liên ngành (số 814 và số 178), bảo đảm phù hợp, 

hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 

- Trong quá trình tổ chức thanh tra, cần quan tâm phối hợp lựa chọn địa điểm 

để tiến hành thanh tra bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo. 
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5. Một số nội dung khác 

- Thống nhất duy trì lịch họp giao ban hàng tháng giữa lãnh đạo UBND 

tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thời gian tổ chức cuộc họp trong 

khoảng từ ngày 24 đến cuối tháng; thành phần dự giao ban của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, bố trí phù hợp). 

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động chuẩn bị báo cáo giao ban 

và báo cáo phải nêu rõ tiến độ các nội dung công việc được giao, những khó 

khăn, vướng mắc, đề xuất kiên nghị,… để cuộc họp đạt hiệu quả cao.  

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở cần chủ động rà soát các nội 

dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đã đề ra; chủ động 

báo cáo đề xuất sớm với lãnh đạo UBND tỉnh về thời gian tổ chức các hoạt 

động, sự kiến để sắp xếp lịch tham dự.  

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

- Đồng ý chủ trương mua sắm bổ sung một số trang thiết bị ánh sáng phục 

vụ biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện chính trị của tỉnh; trang bị thêm các đảo cờ 

trang trí; tu sửa cấp thiết một số di tích như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Nhất trí với đề xuất tổ chức tập huấn hướng dẫn viên du lịch mạo hiểm. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai thực hiện. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có báo cáo, đề xuất cụ thể bằng văn bản 

để UBND tỉnh xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí tổ chức Giải đua xe 

đạp tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2020. Lưu ý việc tổ chức Giải phải bảo đảm công 

tác an toàn cho các vận động viên tham gia. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cụ thể điều kiện cơ sở vật chất để 

chủ động tham mưu đề xuất đưa một số giải thể thao toàn quốc, khu vực tổ chức tại 

tỉnh Lạng Sơn để tăng cường giao lưu, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, đồng 

thời tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn trong khu vực và cả nước. 

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

liên quan biết, thực hiện./ 
 

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

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở: KHĐT, TC; 

- UBND huyện: TĐ,VQ, BS, CLộc; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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