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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

tại cuộc họp giao ban tuần thứ 34 (ngày 20/8/2018) 

 

 Ngày 20/8/2018, tại Hội trường tầng 3 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Lạng Sơn, Đ/c Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban tuần thứ 34 năm 2018.  

Thành phần gồm có: Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng chức năng, 

chuyên môn; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của Sở. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo tiến độ công việc; đại 

diện lãnh đạo các phòng của Sở báo cáo trao đổi, đôn đốc công việc. Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận như sau: 

Các nhiệm vụ chung trọng tâm: 

Thứ nhất, toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2018 của 

UBND tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp 

công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. 

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 

trong năm 2018 đã được Giám đốc Sở phê duyệt đúng tiến độ đã đề ra. 

Thứ ba, các phòng, đơn vị tiếp tục nghiên cứu tham mưu triển khai thực 

hiện Thông báo số 216-TB/TU ngày 25/7/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về kết 

luận buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tiếp tục chủ động rà 

soát, cập nhật nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành; Rà soát 

ngân sách từ nay đến hết năm 2018. 

Một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

(Đính kèm biểu tổng hợp nhiệm vụ hoàn thành trong tuần 35) 

I. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

1. Bảo tàng tỉnh 

- Tiếp tục tập trung cao độ công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện 

Văn Lãng và chuẩn bị công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

- Rà soát, kiểm tra và báo cáo toàn bộ hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ động đề xuất, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính đảm bảo 

hoàn thiện chế độ cho 10 biên chế chuyển sang từ Ban Quản lý Di tích tỉnh (cũ). 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 91 /TB-SVHTTDL  
 

Lạng Sơn, ngày 21 tháng  8 năm 2018 
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- Duy trì công tác vệ sinh môi trường, ổn định an ninh trật tự của đơn vị. 

Mở cửa thường xuyên Nhà trưng bày Bảo tàng và Phòng trưng bày chuyên đề 

phục vụ khách tham quan, nghiên cứu học tập tại Bảo tàng, thực hiện tốt đợt 

triển lãm chào mừng 73 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. 

2. Thư viện 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi hoạt động sửa 

chữa cấp thiết của Thư viện, kịp thời báo cáo Sở khi có tình huống phát sinh. 

- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn kiểm tra hệ thống Thư viện cơ sở. 

- Duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời, lưu ý công 

tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên của đơn vị. 

3. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

 - Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án thành lập trường Trung cấp 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (nếu có yêu cầu chỉnh sửa, 

hoàn thiện trong tuần 34). 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Tổ chức Pháp chế 

nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 

công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của đơn vị (nếu 

có). 

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất điều chỉnh khu nhà ở Ký túc xá để đảm 

bảo điều kiện sinh hoạt cho học sinh của trường. 

4. Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh 

- Chủ động triển khai các công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung và phối hợp 

với Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Kế hoạch Tài chính cân đối kinh phí tham 

gia các chương trình: Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2018 tại Đà Nẵng; 

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Lạng Sơn năm 2018; 

Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại 

tỉnh Vĩnh Phúc; Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng; Lễ 

công bố chính thức cặp Cửa Khẩu Chi Ma – Ái Điểm. Nghiên cứu tham mưu 

việc tham gia chương trình hoạt động tháng 9 “Vui tết độc lập” tại Làng Văn 

hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).  

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả màn hình điện tử (màn hình 

Led) tại đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn (Gần công viên 

Bờ Sông). 

- Chủ động theo dõi, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công 

tác sửa chữa cấp thiết của đơn vị, kịp thời báo cáo Sở khi có tình huống phát 

sinh. 

- Phối hợp với phòng Quản lý Văn hóa chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề 

án phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng. Theo dõi sau 

tham mưu dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển mỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2025, định hướng 2030. 
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- Thực hiện theo kế hoạch các hoạt động tuyên truyền 73 năm Cách mạng 

Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

5. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

- Thực hiện theo kế hoạch các hoạt động tuyên truyền 73 năm Cách mạng 

Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phóng sự quảng bá hoạt 

động chiếu phim tuyên truyền của đội chiếu bóng lưu động. 

- Nhắc nhở, quán triệt sát sao đội ngũ cán bộ, viên chức các đội chiếu 

bóng lưu động đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

6. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT 

 - Thực hiện công tác đánh giá chất lượng thể thao thành tích cao 6 tháng 

đầu năm 2018 và mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng 6 tháng cuối năm. 

 - Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính, Quản lý Văn hóa cân đối kinh 

phí tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 10 tại tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao chủ động triển khai các 

hoạt động tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII. 

- Rà soát, tuyển chọn gửi VĐV whushu đi tập huấn ở Trung ương. 

- Phối hợp với phòng Quản lý Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng bàn, 

chuẩn bị tuyển chọn VĐV tham gia giải Bóng bàn các Câu lạc bộ toàn quốc năm 

2018. 

 7. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chuẩn bị các điều kiện thực hiện 

hoạt động khảo sát cung đường tuần tra biên giới. 

- Chủ động bố trí kịp thời đội ngũ cán bộ làm công tác hành chính của đơn 

vị. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung tham gia 

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 10 tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đối với hoạt động quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn: 

+ Nghiên cứu kỹ và tham mưu cụ thể (kế hoạch, mục đích, đối tượng, hiệu 

quả...) về đề xuất xây dựng Trạm Thông tin Du lịch Mẫu Sơn. 

+ Chủ động hoàn thiện các hồ sơ, văn bản sau lễ bàn giao Khu nhà 7 gian. 

+ Thực hiện công tác rà soát văn bản, tài liệu lưu trữ của Ban Quản lý Khu 

du lịch Mẫu Sơn (cũ). 

+ Thực hiện việc rà soát các dịch vụ kinh doanh tại Khu du lịch Mẫu Sơn. 

+ Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết mưa bão, cảnh báo và báo cáo kịp 

thời khi xảy ra các sự cố tại Khu du lịch: sạt lở đất, đổ cây cối, tốc mái... 
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 - Tham mưu rõ cách thức phối hợp, kinh phí thực hiện chuyên mục Du 

lịch trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh. Nghiên cứu tham mưu nội dung của 

chuyên mục dự kiến phát sóng trong tháng 9.  

 - Chủ động phối hợp, hỗ trợ hoạt động sản xuất phim truyền hình quảng 

bá du lịch của trung tâm điện ảnh, văn hóa, thể thao và du lịch.  

II. ĐỐI VỚI CÁC PHÕNG CHỨC NĂNG, CHUYÊN MÔN 

1. Phòng Quản lý Văn hóa 

+ Phối hợp với Trung tâm Văn hóa nghệ thuật hoàn thiện Dự thảo Đề án 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản VH phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Kỳ cùng - 

Đền Tả Phủ” thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Hạn 

tháng 9/2018).  

+ Hoàn thiện Dự thảo Đề án phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội 

hoa Đào Xứ Lạng. (Trình tỉnh trong tháng 9/2018) 

+ Tham mưu hoàn thiện dự thảo và xin ý kiến các ngành Quy chế quản lý 

hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Tham mưu ban hành văn bản phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch 

và trưng bày các sản phẩm nông sản đặc sản tỉnh Lạng Sơn năm 2018 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 

cân đối kinh phí tham gia các chương trình: Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 

năm 2018 tại Đà Nẵng; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh 

tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc 

vùng Đông Bắc lần thứ X tại tỉnh Vĩnh Phúc; Kỷ niệm 70 năm ngày truyền 

thống ngành kiểm tra Đảng; Lễ công bố chính thức cặp Cửa Khẩu Chi Ma – Ái 

Điểm. Nghiên cứu tham mưu việc tham gia chương trình hoạt động tháng 9 “Vui 

tết độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn 

Tây, Hà Nội).  

2. Phòng Quản lý Thể dục thể thao 

- Tiếp tục tập trung các công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018 (Dự kiến họp BTC vào 23/8) 

- Chủ động tham mưu các hoạt động chuẩn bị đăng cai tổ chức giải Bóng 

bàn các CLB toàn quốc năm 2018 tại Lạng Sơn. 

3. Phòng Quản lý Du lịch 

- Chủ động tập trung thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm lớn: 

+ Hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2017-2022.  

+ Tiếp tục các hoạt động chuẩn bị cho Lễ khởi động hoạt động thí điểm 

xe du lịch tự lái tại cửa khẩu Hữu Nghị (Dự kiến 6/9/2018).  
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện hoạt động khảo 

sát tuyến du lịch Đường tuần tra biên giới. 

- Chủ động phối hợp với VNPT và các đơn vị có liên quan triển khai cổng 

thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh. 

- Tiếp tục tham mưu đôn đốc triển khai thực hiện các kế hoạch hỗ trợ phát 

triển du lịch huyện Bắc Sơn.  

4. Phòng xây dựng Nếp sống văn hóa-Gia đình  

- Tiếp tục nghiên cứu tham mưu ban hành văn bản triển khai Quyết định số 

22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Tiến hành nhận bàn 

giao trong tuần 34). 

- Tham mưu triển khai công tác khen thưởng 10 năm thi hành Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình. 

- Tham mưu ban hành kế hoạch tập huấn công tác gia đình trên địa bàn 

tỉnh. 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính hoàn thiện công tác thanh quyết 

toán.  

- Nghiên cứu tham mưu ban hành văn bản thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg về 

đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Đăng ký tham gia tập huấn triển khai QĐ số 22/2018/QĐ-TTg của TTCP 

về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước khu vực phía Bắc tại Bắc Giang. 

5. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa. 

 - Tiếp tục phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng văn bản quản 

lý hoạt động thu chi của các di tích trên địa bàn tỉnh.  

- Nghiên cứu tham mưu công tác xử lý kết quả kiểm kê di tích trên địa bàn 

7 huyện đã được hoàn thành. Tiếp tục theo dõi công tác kiểm kê, rà soát hệ 

thống di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện Văn Lãng và công 

tác chuẩn bị hoạt động kiểm kê trên địa bàn huyện Lộc Bình.  

- Nghiên cứu tham mưu lập dự án chỉnh lý, đổi mới hệ thống trưng bài của 

nhà trưng bài Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. 

- Phối hợp với phòng Tổ chức Pháp chế, Thanh tra Sở thực hiện kiểm 

điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chưa thực hiện 

điều chỉnh nội dung văn bia di tích đèo Tam Canh, huyện Bắc Sơn (Hạn trong 

tháng 8). 

- Phối hợp với Thanh tra Sở, Bảo tàng tỉnh tiến hành hướng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra các hoạt động bố trí thờ tự, xây dựng tại các Đền, các khu di tích, di 

sản. 

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn tu sửa di tích Đình Làng Mỏ, 

xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn. 
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- Nghiên cứu tham mưu việc tham gia triển lãm Không gian Di sản văn 

hóa Việt Nam. 

6. Phòng Tổ chức - Pháp chế. 

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện việc xây dựng Đề án Thành lập Trường 

Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hoàn thiện trong tuần 34).  

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018.  

- Tiếp tục thực hiện các công tác thi đua khen thưởng, đôn đốc tổng hợp 

hồ sơ khen thưởng Đại hội Thể dục thể thao các cấp. 

-  Tổng hợp nhu cầu đăng ký tiếp nhận tình nguyện viên KOICA các lĩnh 

vực của ngành. 

7. Phòng Kế hoạch - Tài chính  

- Chủ động hoàn thiện công tác bàn giao, phân công nhiệm vụ trong 

phòng. 

- Tiếp tục hoàn thiện các nội dung về việc quy định chế độ quản lý đặc 

thù đối với đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Hoàn thiện dự thảo và gửi ý kiến các ngành 

trong tuần 34; Dự kiến trình UBND tháng 10/2018). 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện Đề án sử 

dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết (Nghiên cứu tham mưu rà soát lại đơn vị Trường Trung 

cấp VHNT). 

8. Thanh tra  

- Nghiên cứu, phối hợp với phòng Tổ chức Pháp chế tham mưu xử lý 

trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chưa thực hiện điều 

chỉnh nội dung văn bia di tích đèo Tam Canh, huyện Bắc Sơn (Hạn trong tháng 

8). 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Di sản, Bảo tàng tỉnh tiến hành theo dõi, 

kiểm tra các hoạt động bố trí thờ tự, xây dựng tại các Đền, các khu di tích, di 

sản. 

- Tham mưu phối hợp thực hiện công tác tổ chức lớp tập huấn của Thanh 

tra Bộ VHTTDL.  

- Lưu ý theo dõi công tác triển khai các bước tiếp theo sau các kết luận 

thanh tra, kiểm tra tại Sở và của Sở ban hành (Xây dựng trái phép tại Khu du 

lịch Mẫu Sơn, cơ sở thờ tự của gia đình ông Tô Văn Phú...). 

9. Văn phòng Sở 

- Nghiên cứu, tổng hợp nội dung của lãnh đạo Sở và các phòng chuyên 

môn, các đơn vị thực hiện Thông báo số 261-TB/TU kết luận của Thường trực 

Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở. 
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- Tham mưu họp Tổ biên tập trang thông tin điện tử. Chủ động hoàn 

thiện, đôn đốc các phòng cập nhật thường xuyên các văn bản, thông tin hoạt 

động trên trang điện tử của Sở (Báo cáo theo tuần số lượng tin, bài được đăng tải 

lên của các phòng, đơn vị). 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, 

đơn vị. Cập nhật, xử lý văn bản, chuẩn bị tài liệu họp kịp thời cho lãnh đạo. 

- Thực hiện tốt công tác quản trị văn phòng, tham mưu, hướng dẫn các 

phòng thực hiện tốt theo mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008. 

- Chủ động thực hiện việc bố trí, sửa sang lại các phòng làm việc, bổ sung 

cơ sở vật chất, ban thờ theo kế hoạch điều chỉnh. Lưu ý thực hiện tốt công tác 

lưu trữ tài liệu.  

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các phòng, các 

đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở;  

- Các đơn vị trực thuộc; (T/h)  

- Các Phòng thuộc Sở ; (T/h) 

- Lưu: VT, VP . 

TL. GIÁM ĐỐC 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

                       (ĐÃ ký) 

 

Phạm Tuấn Lâm 
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TỔNG HỢP MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH TRONG TUẦN 35 (27/8 – 02/9/2018) 

(Trang quanlynhiemvu.langson.gov.vn) 

 

STT Số ký hiệu Trích yếu Nội dung nhiệm vụ 
Ngày bắt 

đầu 

Ngày hết 

hạn 
Ghi chú 

I Văn phòng     

1 
3088/VP-KGVX 

09/08/2018 

V/v thực hiện Thông báo số 216-

TB/TU kết luận của Thường trực 

Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

 

V/v thực hiện Thông báo số 216-TB/TU kết 

luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc 

với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

9/8/2018 31/8/2018  

2 

94/TB-VP 

27/07/2018 

Về việc kiểm tra công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2018 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Gửi tài liệu phục vụ kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ KSTTHC năm 2018 về Văn phòng 

UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018 

27/7/2018 30/8/2018  

II Quản lý Di sản văn hóa    

1 

745/UBND-KGVX V/v đề xuất xây dựng Khu Du lịch 

tâm linh Đền Thánh Võ tại tỉnh 

Lạng Sơn 

V/v đề xuất xây dựng Khu Du lịch tâm linh 

Đền Thánh Võ tại tỉnh Lạng Sơn 

15/8/2018 31/8/2018  

2 

3131/VP-KGVX 

08/08/2018 

Về việc nội dung văn bia ghi dấu sự 

kiện tại di tích Đèo Tam Canh, 

huyện Bắc Sơn 

- Chủ động phối hợp với UBND huyện Bắc 

Sơn và các đơn vị liên quan thực hiện ngay 

việc chỉnh sửa đúng nội dung văn bia tại di tích 

Đèo Tam Canh, xã Long Đống, huyện Bắc 

Sơn, thời gian hoàn thành trước ngày 

31/8/2018. 

- Rút kinh nghiệm, tổ chức kiểm điểm trách 

nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến 

việc chậm trễ thực hiện văn bản số 399-

CV/BTGTU ngày 02/3/2012 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

31/8/2018.  

 

8/8/2018 31/8/2018  
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III Quản lý Văn hóa, Quản lý TDTT    

1 

2951/VP-KGVX 

31/07/2018 

V/v kiến nghị sau giám sát về tình 

hình kết quả thực hiện quy hoạch; 

đầu tư xây dựng, quản lý và tổ chức 

hoạt động của các thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh từ 

năm 2013 - 2018 

 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan 

có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất 

UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nội 

dung kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 455/BC-

HĐND-VHXH. Nội dung đề xuất với UBND 

tỉnh cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, phù hợp với 

khả năng về nguồn lực của tỉnh, mang tính 

thiết thực và có tính khả thi; báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 8/2018. 

30/7/2018 31/8/2018  
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