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 I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện kế hoạch trọng tâm trong tháng 8/2018. Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch Lạng Sơn đã chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc, phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố triển khai kịp thời kế 

hoạch hoạt động trên các lĩnh vực quản lý của ngành một cách hiệu quả  

Tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Đề cương Đề án phát triển mỹ thuật 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng 2030; dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-

04/11/2019);  Xây dựng kế hoạch tham gia Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch 

các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch tổ chức Hội 

diễn nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh năm 2018 tỉnh Lạng Sơn; Kế 

hoạch tổ chức thể nghiệm đưa hoạt động dân ca, dân v  về với không gian truyền 

thống Lạng Sơn ; Kế hoạch Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ VIII. 

Tham mưu văn bản của UBND tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch hành 

động số 53/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện 

Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ về ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) và Chương trình 

hành động số 116 - CTr/TU, ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI). Xây dựng Quyết định 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Xây dựng Báo cáo phục vụ đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc 

tại Sở (ngày 10/7/2018).  Xây dựng Đề án phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tỉnh 

Lạng Sơn từ nay đến 2022. Tiếp tục tổng hợp hồ sơ Đề án đặt, đổi tên đường, phố 

và công trình công cộng trên địa bàn các huyện: Đình Lập, Văn Quan, Cao Lộc và 

Thành phố Lạng Sơn năm 2018, khảo sát thực tế và tổ chức họp Hội đồng tư vấn  

cấp tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ báo cáo và hồ sơ liên quan của 07 nội dung kiểm tra theo 

Kế hoạch số 33/KH- BCĐ ngày 18/5/2018 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính 

tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC  năm 2018 của sở.  

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, trung 

tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền các 

ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh:Hướng dẫn 108 năm ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri; 130 năm ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng, Ngày hội toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ Quốc... ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn 

hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. 



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành 

1.1. Văn hóa, gia đình 

- Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa  

Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tiến hành xây dựng Kế hoạch lập hồ 

sơ di sản văn hóa phi vật thể Hát Sli dân tộc Nùng Lạng Sơn đề nghị Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 

Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh chủ trương tu bổ di tích hang Thẩm Hai, 

Thẩm Khuyên (huyện Bình Gia); Xác minh nội dung thông tin trên Báo Lao động 

về bia ghi dấu sự kiện tại di tích Đèo Tam Canh, huyện Bắc Sơn và thực hiện chỉnh 

sửa nội dung văn bia theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo và UBND tỉnh; Hướng dẫn 

UBND thành phố lập dự án tu bổ khu di tích Nhị-Tam Thanh-Núi Tô Thị-Thành 

Nhà Mạc; Hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn thực 

hiện quy trình cải tạo, mở rộng di tích Chùa Thành. 

Thực hiện tốt công tác phục vụ khách tham tại nhà trưng bày trong tháng  

đón tiếp trên 100 lượt khách; Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị triển 

khai công tác sưu tầm tài liệu hiện vật dân tộc học tại các huyện: Lộc Bình, Đình 

Lập, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu L ng và thành phố Lạng Sơn; Khảo sát nghiên cứu 

việc bổ sung hiện vật tại Di tích Đền Bắc Lệ, huyện Hữu L ng và tiếp nhận 02 di 

vật (tảng đá chân cột) tại Nhà Bia Thủy Môn Đình về Bảo tàng quản lý.  

Trong tháng sở tiến hành điền dã, thám sát 4 di chỉ khảo cổ học tại huyện 

Bắc Sơn và Hữu L ng; Hoàn thành công tác điền dã, kiểm kê di tích và cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 02 huyện Tràng Định, Văn Lãng. Chuẩn bị tư liệu, 

tài liệu để triển khai công tác kiểm kê di tích và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 

bàn huyện Văn Lãng. 

 Xây dựng Tờ trình về việc xin chủ trương lập Dự án chỉnh lý, đổi mới hệ 

thống trưng bày của Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu, thẩm 

định hệ thống tượng thờ, hoành phi câu đối tại Di tích Đền Cửa Bắc; Tiếp tục 

Quản lý Ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam và đăng tin 

bài về các hoạt động của đơn vị lên trang Thông tin điện tử của Bảo tàng. 

- Hoạt động Văn hóa cơ sở và Nghệ thuật chuyên nghiệp 

Xây dựng kế hoạch tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc 

tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, Liên hoan Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp đợt II tại Đà 

Nẵng và Hội thi sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên toàn quốc về công tác 

bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tuyên truyền lưu 

động được 380 buổi tại các nơi tập trung đông dân cư, trung tâm thị trấn, thị tứ, 

đến hơn 500.000 lượt người nghe. 

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ Lễ hội Na lần thứ II tại huyện Chi 

Lăng. Phục vụ Kỷ niệm 40 năm Sư đoàn 337 tại Trung tâm Tiệc cưới The Pride - 

Huyện cao Lộc.Phục vụ Đại hội Đại biểu Hội làm vườn Tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 

2018 - 2023. Số buổi biểu diễn tháng 8/2018 (tính đến 12/8/2018): 12 buổi.  



- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa; công tác gia đình: 

Tham mưu cho UBND tỉnh nội dung và thành phần đoàn đại biểu tham gia 

Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” 

tại Quảng Ninh, Ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tiếp tục theo dõi, tham 

mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh; Kiểm tra, rà soát việc thực hiện tiêu chí 

số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa)  và 16 (Văn hóa) tại các xã điểm xây dựng nông thôn 

mới của tỉnh; Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đề xuất hỗ trợ thiết bị âm thanh cho Nhà văn hóa thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong, 

huyện Cao Lộc. 

Tham mưu cho BCĐ ban hành Công văn số 827/BCĐ, ngày 23/7/2018 về 

việc bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” năm 2018 hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai 

thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình của các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố phối hợp với sở Tư pháp tổ chức bàn 

giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 22/2018/QD-TTg ngày 

08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; Triển khai thực hiện Đề án tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 

theo Kế hoạch số 44/KH-SVHTTDL, ngày 17/4/2018; Triển khai thực hiện Thông 

tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Hoạt động Thư viện: 

Về Xây dựng cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu Sách, tổng số: 36.776 biểu ghi 

(Trong đó nhập mới 419 biểu ghi biểu ghi); Cơ sở dữ liệu Báo tổng số: 9.810 biểu 

ghi (Trong đó nhập mới 50 biểu ghi); Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới 

thiệu tài liệu, phục vụ các cháu thiếu nhi tại các điểm sinh hoạt hè. Tuyên truyền 

giới thiệu sách với chủ để “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”. Tiếp tục, duy trì tốt công tác phục vụ phòng đọc thiếu nhi theo hình 

thức kho mở thân thiện. Công tác tác phát triển thẻ bạn đọc được tuyên truyền sâu 

rộng với nhiều hình thức đổi mới như: Phát tờ rơi tuyên truyền, giới thiệu về Thư 

viện đến các tổ chức, đoàn thể và trường học trên địa bàn tỉnh. Nhằm thu hút được 

đông đảo các em học sinh đến Thư viện đọc sách. 

 Lượt độc giả phục vụ tại chỗ: 2.076 lượt, Lượt sách luân chuyển: 5.910 

lượt, Tổng số thẻ: 2. 895 thẻ; trong đó cấp mới và đổi thẻ: 70 thẻ .Lượt độc giả truy 

cập Thư viện điện tử  699.446 lượt (Tháng hiện tại 9.315 lượt). Luân chuyển sách 

báo 1.800 lượt.Phục vụ tại cơ sở: 1.000 lượt bạn đọc; 2.000 lượt luân chuyển sách, 

báo. 

- Hoạt động Chiếu bóng:  



Xây dựng kế hoạch chiếu phim tháng 08/2018; Biên sọạn, biên tập các nội 

dung tuyên truyền trọng tâm như: Tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 

Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh 2/9 (2/91945 - 2/92018); 108 năm 

Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2018); 57 năm Ngày vì nạn 

nhân chất độc da cam (10/8/1961 - 10/8/2018); 73 năm Ngày thành lập ngành Văn 

hóa - Thông tin (28/8/1945- 28/8/2018)…Tổ chức đợt phim "Chào mừng kỷ niệm 

73 năm Cách mạng tháng Tám  và Quốc khánh 2/9". 

Kết quả chiếu bóng tháng 8/2018: Trong tháng 10 đội chiếu bóng lưu động 

thực hiện chiếu phim 136 buổi; đến 27 lượt xã, 136 lượt thôn, phục vụ 12.165 lượt 

người xem.  

Rạp chiếu phim Đông Kinh tổ chức khai thác tốt dịch vụ theo phương án kinh 

doanh liên kết với Trung tâm chiếu phim Quốc gia, đã thực hiện được 8 phim,  314 

suất chiếu, doanh thu: 334.110.000 đồng. Các Đội chiếu bóng lưu động và Rạp 

Đông Kinh đã tuyên truyền trước các buổi chiếu các nội dung trọng tâm bằng loa 

trên xe ôtô, xe máy và tại chỗ các điểm chiếu phim lưu động. Tổng số lượt tuyên 

truyền là 816 lượt, số người được nghe tuyên truyền là 12.165 lượt người. 

1.2. Thể dục, thể thao 

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh ban hành Chương trình tổng 

thể Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII; Tham mưu 

họp ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, năm 2018; Phối hợp tổ 

chức Chạy việt dã xuyên Việt FPT năm 2018 (diễn ra ngày 05/8/2018); Phối hợp 

tổ chức Giải cầu lông thanh niên và cán bộ Đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII năm 

2018. 

- Thể thao thành tích cao: Tham dự giải vô địch Cúp các CLB mạnh 

Karatedo quốc gia năm 2018 từ ngày 19/7 – 31/7 tại Gia Lai đạt được 02 huy 

chương bạc. 

- Thể thao quần chúng:  

Tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn 

năm 2018 từ ngày 26/7 – 28/7. 

Hỗ trợ công tác chuyên môn cho Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 

X của Công an tỉnh diễn ra từ ngày 17/7 – 20/7/2018 tại Nhà thi đấu. 

Hỗ trợ công tác chuyên môn, phục vụ cho Giải bóng chuyền hơi của Ngân 

hàng SHB chi nhánh tỉnh Lạng Sơn diễn ra vào ngày 11/8 tại nhà thi đấu tỉnh. 

Hỗ trợ công tác chuyên môn cho Giải Cầu lông Thanh niên và Cán bộ Đoàn 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII năm 2018 do Tỉnh Đoàn tổ chức (từ ngày 17-19/8). 

 1.3. Du lịch 

 Trình UBND tỉnh Dự thảo quyết định ban hành Qui chế quản lý hoạt động 

du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục công tác chuẩn bị triển khai thí 

điểm hoạt động xe du lịch tự lái qua cửa khẩu Hữu Nghị. 



Triển khai Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về 

tập trung hỗ trợ phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2018 – 2020 theo 

nhiệm vụ được phân công. 

Tham gia Liên hoan ẩm thực tỉnh Quảng Ninh (trong khuôn khổ các hoạt 

động Năm du lịch quốc gia năm 2018) và chương trình khảo sát tuyến du lịch biên 

giới Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng tây (Trung Quốc) do Tổng cục Du 

lịch tổ chức. 

 Triển khai chương trình hợp tác về xúc tiến du lịch với Công ty Viễn thông 

Lạng Sơn (VNPT Lạng Sơn); Phối hợp với UBND huyện Lộc Bình và Đình Lập tổ 

chức khảo sát tuyến đường tuần tra biên giới để nghiên cứu đề xuất xây dựng tuyến 

du lịch. 

  Tổng số khách đến tỉnh Lạng Sơn trong tháng 8/2018 ước đạt: 182.700 lượt 

khách, trong đó 15.500 lượt khách quốc tế, 167.200 lượt khách nội địa. Doanh thu 

ước đạt: 68 tỷ đồng. 

2. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp 

 2.1. Công tác Tổ chức: 

Hoàn thiện Đề án thành lập Trường Trung cấp văn hóa Thể thao và Du lịch 

trình UBND tỉnh; Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018. Nhận hồ sơ 

tuyển dụng viên chức 2018. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo 

nghị định 158; Tham mưu các nội dung về công tác luân chuyển, bổ nhiệm các 

phòng, đơn vị trực thuộc: 01 lãnh đạo đơn vị, 02 lãnh đạo cấp phòng. Thông báo 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện nâng lương thường xuyên, trình xếp ngạch 

viên chức; Phối hợp thực hiện công tác khen thưởng giải thể thao thiếu niên, nhi 

đồng 2018.Trình xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt 

Nam”; Ban hành Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống khủng bố; 

Báo cáo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, báo cáo 05 năm 

thực hiện Luật Phòng, chống khủng bố. Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các 

Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV . 

 2.2. Đào tạo, bồi dưỡng 

 - Đào tạo lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật: Thông báo, tuyên truyền tuyển sinh 
hệ chính quy năm 2018 tại một số huyện trên địa bàn tỉnh. Lập kế hoạch thực 

tập nghề nghiệp cho lớp Nghiệp vụ lễ tân và Hướng dẫn du lịch; Cử giáo viên 

tham gia lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm nhà giáo, lớp tập huấn giáo án 

tích hợp và lớp bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh doanh định hướng nghề 

nghiệp năm 2018. 

- Đào tạo lĩnh vực Thể dục thể thao: Duy trì công tác tuyển chọn và đào tạo 
vận động viên năng khiếu, huấn luyện đội tuyển, đảm bảo lực lượng tham gia các 

giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc.  

 2.3. Kế hoạch, tài chính 



Đôn đốc các đơn vị trực thuộc chấp hành chế độ, định mức chi tiêu, thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả.  

Triển khai chương trình mục tiêu được giao năm 2018. Quản lý, giám sát chặt 

chẽ tiến độ, chất lượng thi công dự án chuyển tiếp như  dự án cải tạo nhà thi đấu 

thể thao đưa vào sử dụng. Tham mưu thực hiện đúng quy trình, thủ tục đầu tư các 

dự án tôn tạo di tích.  

 3. Công tác Thanh tra, Pháp chế, Đối ngoại 

 - Công tác thanh tra:  Phối hợp với các cơ quan liên quan như phòng PA83, 
PA 81 công an tỉnh, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Văn hóa - 

Thông tin các huyện, thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra các hoạt động 

văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, hoạt động lễ hội và 

quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 8/2018 thực hiện 03 cuộc kiểm tra (10 cơ 

sở kinh doanh hoạt động thể thao).  

Tham gia đoàn Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm trên địa bàn toàn 

tỉnh được 30 điểm kinh doanh massage, 09 điểm karaoke, 15 khách sạn. lập biên 

bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 

11.500.000đ. Qua đó đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo 

đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Công tác pháp chế:  Báo cáo về tình hình cán bộ, công chức đang làm công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo văn bản, kế hoạch tuyên truyền 

phổ biến pháp luật đối với một số bộ luật, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

 Công tác đối ngoại: Thực hiện kế hoạch về công tác đối ngoại của tỉnh. Sở 

đã cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Tích 

cực nắm bắt thông tin tình hình, tăng cường giao lưu, hợp tác với Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các tổ chức quốc tế. 

 4. Công tác cải cách hành chính 

Tiếp tục đôn đốc các phòng thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2018. Thường xuyên cập nhật các văn bản về cải cách hành chính, thủ tục hành 

chính mới ban hành hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế lên Cổng thông tin điện tử. 

Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành, nâng cao hiệu quả công tác 

cải cách hành chính. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson.gov.vn. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận: 12 hồ sơ, trả 10 kết quả, 02 hồ sơ 

đang trong thời gian thẩm định. 

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2018 

 1. Tiếp tục Tham mưu văn bản gửi các ngành liên quan đề nghị góp ý Dự 

thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng Kế hoạch tổ chức quảng bá, giới thiệu các sản phẩm 

nông sản đặc sản và văn hoá - du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2018 tại TP. Hồ Chí 

http://dichvucong.langson.gov.vn/


Minh. Tiếp tục triển khai xây dựng “Đề án phát triển giá trị cây hoa Đào và tổ chức 

Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng. 

2.Tiến hành thẩm định hồ sơ, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, 

Nghị quyết của HĐND về việc Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng trên địa bàn các huyện: các huyện Đình Lập, Văn Quan, Cao Lộc và 

Thành phố Lạng Sơn, trình phiên họp tháng 9 UBND tỉnh.  

3. Trình UBND tỉnh dự thảo Đề cương Đề án phát triển mỹ thuật Tỉnh Lạng 

Sơn  đến năm 2025, định hướng 2030; dự thảo Đề án phát triển các giá trị cây Đào 

và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng. 

4. Thực hiện rà soát, thực hiện các nội dung lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật 

thể Hát Sli dân tộc Nùng Lạng Sơn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa 

vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đôn đốc, kiểm tra các lớp 

truyền dạy văn hóa phi vật thể. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức bế giảng các lớp 

truyền dạy văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Bắc Sơn và huyện Tràng Định. 

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng văn bản trình UBND tỉnh chủ trương xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật về quy định quản lý thu chi đối với các nguồn 

thu tại di tích trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục tham mưu hướng dẫn, thực hiện một số dự 

án tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh. 

5. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn và thẩm định các tiêu chí về văn hóa, thể thao 

cơ sở tại các xã điểm phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018. 

Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình, phòng chống bạo lực 

gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

6. Hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn từ 

nay đến 2022. Xây dựng kế hoạch tham gia các sự kiện trong chương trình Du lịch 

qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ X năm 2018.  

7. Tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu vị trí việc làm, rà soát sắp xếp chức 

năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc sau sáp nhập, rà soát kiểm tra hồ sơ cán bộ 

công chức, viên chức. Tham mưu tốt các nội dung bố trí, sắp xếp tuyển dụng, thi 

nâng ngạch, thăng hạng, nâng lương, chế độ nghỉ hưu, thực hiện tinh giản biên 

chế...;Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018. 

8. Tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản triển khai Tổ chức Lễ khai mạc, 

bế mạc và thi đấu các môn thể thao tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ VIII năm 2018. 

9. Xây dựng kế hoạch, chương trình thanh tra Ban quản lý đền Quan giám sát, 

huyện Hữu L ng. 

10. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động công tác chuyên môn 

của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Văn Lãng theo Quyết 

định số 362/QĐ-SVHTTDL ngày 01/8/2018 của Giám đốc Sở VHTTDL 



11. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác hoạt động đối ngoại. 

Quản lý tốt tài sản, tài chính, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cơ quan, đơn vị và 

thực hiện kịp thời thông tin, báo cáo. 

 Trên đây là báo cáo công tác văn hóa, thể thao du lịch và Gia đình tháng 8, 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 của Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận:                 
- VP Bộ VH,TTDL; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;               

- Phòng Văn xã - UBND tỉnh;   

- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử;                                                                        

- Lưu:VT, VP; 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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