
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy 

về 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 Đảng khoá XI 

 

Ngày 16/01/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy 

về 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 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. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền 

thông, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trong việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy 

về triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương 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. Dự thảo Kế hoạch cơ bản bám sát các nội dung, tinh 

thần chỉ đạo tại Kết luận số 76-KL/TW. Tuy nhiên, để dự thảo Kế hoạch đảm 

bảo chất lượng, gắn với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh và triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW trong thời gian tới, yêu cầu cơ quan chủ 

trì soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các thành phần dự họp, tiếp tục nghiên 

cứu, rà soát và hoàn thiện các dự thảo như sau: 

1. Hồ sơ trình: bổ sung Báo cáo số 462-BC/TU ngày 14/6/2019 của Tỉnh 

ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.  

2. Về nội dung Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh: biên tập lại theo 

đúng quy định tại Điều 10 Quyết định số 225-QĐ/TU ngày 03/03/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quy định trình tự, hồ sơ, thủ tục đối với các nội dung trình 

Hội nghị Tỉnh uỷ, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và ban hành Văn bản sau 

hội nghị. Trong đó nhấn mạnh và làm rõ hơn sự cần thiết ban hành Kế hoạch, bổ 
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sung căn cứ đề xuất xây dựng dự thảo Kế hoạch theo Hướng dẫn số 159-

HD/BTGTW ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển 

khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW; bổ sung làm rõ các hạn chế chính sau 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, từ đó xác định mục đích, yêu cầu, đề 

xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận số 76-KL/TW phù hợp với điều 

kiện thực tế của tỉnh; bổ sung những nội dung cần xin ý kiến (có giải trình rõ lý 

do) như: tỷ lệ chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa,…; bổ sung phần đề xuất, kiến 

nghị, giải trình rõ lý do đề xuất văn bản ban hành là Kế hoạch của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW (không bàn hành Kế 

hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai nội dung này).  

3. Về nội dung dự thảo Kế hoạch:   

a) Về kết cấu dự thảo Kế hoạch: cơ bản nhất trí với kết cấu dự thảo. Tại 

Mục II về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: bổ sung một khoản về nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp về tăng cường nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

b) Tại Mục I về mục đích, yêu cầu: cần biên tập ngắn gọn, rõ nét hơn, 

bám sát theo mục đích, yêu cầu tại Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW.   

c) Tại Mục II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:  

- Tại khoản 1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

+ Bổ sung mục tiêu cụ thể về giải pháp về tuyên truyền, phổ biến nội 

dung Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW và Chương trình hành 

động số 116-CTr/TU ngày 17/9/2014 của Tỉnh ủy Lạng Sơn (phấn đấu 98% cán 

bộ, đảng viên và trên 85% Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến). 

+ Chỉnh sửa cho đúng thực tế một số câu sau: “Khắc phục tình trạng 

buông lỏng sự lãnh đạo, quản lý hoặc mất dân chủ, hạn chế tự do sáng tạo”; 

“Khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo, mất dân chủ, coi nhẹ việc xây 

dựng và phát triển văn hóa.” 

- Tại khoản 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp 

phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững của tỉnh 

+ Bổ sung, làm rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước về văn hóa 

gồm: quản lý nhà nước về di sản văn hóa, văn hóa - nghệ thuật, công tác gia 

đình, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc,… 

+ Chuyển nội dung “Ưu tiên đầu tư một số ngành công nghiệp văn hóa 

chủ đạo, có khả năng dẫn dắt các hoạt động văn hóa” sang khoản 7 Mục II. 

+ Chỉnh sửa, lược bỏ một số câu ở đoạn đầu cho sát đúng với tình hình 

thực tế của tỉnh. 



3 
 

 

- Tại khoản 3. Tập trung xây dựng con người Lạng Sơn phát triển 

toàn diện 

+ Biên tập lại câu: “Chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tin dị 

đoan, gây mất an ninh trật tự.” như sau:  “Thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, phát huy có hiệu quả các giá trị, nhân 

tố tích cực trong hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn, khuyến khích các 

hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến 

bộ. Chấn chỉnh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo gây mất an ninh 

trật tự.” 

+ Xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp một số câu sau: “Các cấp ủy Đảng 

tập trung lãnh đạo triển khai các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và các 

quy định về chuẩn mực con người Việt Nam; đồng thời trên cơ sở đó nghiên 

cứu, xây dựng hệ giá trị văn hóa và các quy định chuẩn mực con người Lạng 

Sơn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong bối cảnh 

cuộc cách mạng 4.0 gắn với giữ gìn và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam.”; 

“Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; công tác bình xét, vinh danh 

nhằm tôn vinh công dân Lạng Sơn ưu tú trên các lĩnh vực để tạo động lực thi 

đua trong lao động, sản xuất và sự lan tỏa trong cộng đồng”. 

+ Xác định cụ thể một số phong trào thể dục thể thao cần phát triển trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tại khoản 4. Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hoá 

lành mạnh 

+ Bổ sung các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về công tác gia 

đình: phòng chống bạo lực gia đình, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây 

dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nhân rộng các mô hình gia 

đình văn hóa tiêu biểu; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

+ Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện đi đôi với nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tạo điều kiện để nhân 

dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng.  

- Tại khoản 5. Tăng cường xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh 

tế 

+ Kế thừa các nội dung phù hợp tại Chương trình hành động số 116-

CTr/TU ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

+ Điều chỉnh đoạn thứ 4 như sau: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính 

quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, công 

khai minh bạch các thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp và nhân dân; triển 

khai các cơ chế phản biện xã hội nhằm minh bạch hóa các hoạt động của cả hệ 

thống chính trị. 
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- Tại khoản 6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động 

văn hóa 

+ Bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp sau: phát triển đi đôi với giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu 

số, nhất là tiếng nói, trang phục, lễ hội truyền thống, nhà ở truyền thống,..  

+ Bổ sung tại Đoạn thứ 2: tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp 

nhằm khuyến khích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở định hướng hoạt động văn hóa, thiết 

chế văn hóa và môi trường văn hóa. 

+ Tại Đoạn văn thứ 7:  

Bổ sung nội dung sau: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị 

hoạt động nghệ thuật, biểu diễn của tỉnh theo hướng hiện đại hóa; củng cố, hoàn 

thiện cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa của tỉnh. 

 Biên tập lại nội dung giải pháp về “Đầu tư nhiều hơn cho hoạt động 

nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần từng bước hoàn 

thiện hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật” như sau: “Thúc đẩy sự phát triển 

của các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật phản ánh sâu sắc, kịp thời sinh 

động đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời chú trọng công tác đào tạo, 

đầu tư cho đội ngũ phê bình văn học, nâng cao hoạt động lý luận phê bình văn 

học, nghệ thuật gắn với thực tiễn sáng tác về những giá trị văn hóa tốt đẹp của 

tỉnh”. 

- Tại khoản 7. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, từng bước phát triển 

công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa 

+ Xác định rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa gắn 

với yêu cầu thực tế của tỉnh. Chỉ rõ các ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng 

phát triển. 

+ Đoạn thứ 3: Biên tập lại nội dung trùng lặp:“Tăng cường phân cấp 

trong hệ thống hành chính, đồng thời đẩy mạnh phân cấp trong hệ thống hành 

chính”. 

- Tại khoản 8. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh 

hoa văn hóa nhân loại 

Bổ sung nội dung về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa; đầu tư xây dựng các 

ấn phẩm quảng bá về hình ảnh, con người, nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Lạng 

Sơn thực sự chất lượng, độc đáo, có sức hấp dẫn. 

- Bổ sung khoản 9. Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa  

+ Đưa vào nội dung từ khoản 2 về “Tiếp tục tăng cường các nguồn lực 

đầu tư cho phát triển văn hoá, tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ chi ngân sách cho văn hóa đạt từ 1,8 - 2% tổng 

chi ngân sách địa phương”. 
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+ Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm trong xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh.  

+ Lồng ghép, xác định cụ thể hơn các nhiệm vụ tăng cường đầu tư xây 

dựng hệ thống thiết chế văn hóa tại Đề án phát triển Hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Phần Tổ chức thực hiện:  

Bổ sung trách nhiệm giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thực hiện chủ trương, 

đường lối về Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Cân 

nhắc nhiệm vụ của Đảng đoàn HĐND tỉnh. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, 

chỉnh sửa các dự thảo; hoàn thiện trong sáng ngày 18/01/2021, trình phiên họp 

UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2021. 

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; 

- Các TV theo GM số 21/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KTTH, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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