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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:   43  /BC-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày  18  tháng 3 năm 2019 
  

BÁO CÁO  

Khái quát kết quả công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2018 

Công tác triển khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 
                 

Căn cứ nội dung Chương trình kiểm tra, làm việc của UBND tỉnh với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/3/2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo 

Khái quát kết quả công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2018; Công tác triển 

khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 như sau: 

Phần thứ nhất 

KHÁI QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND  tỉnh, 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 

gia đình trên địa bàn tỉnh.  

Tổ chức bộ máy của Sở gồm 09 phòng chức năng nghiệp vụ, chuyên môn, 07 

đơn vị trực thuộc gồm: Trung Tâm Văn hóa, Nghệ thuật; Trung tâm Thông tin xúc 

tiến du lịch; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung Tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục thể thao; Thư viện; Bảo tàng; Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ 

thuật. Toàn ngành hiện có 282 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong 

đó công chức có mặt trên chỉ tiêu biên chế đực giao là 41/43 người, viên chức có mặt 

trên tổng biên chế được giao là 147/156 người, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 

toàn ngành là 30/27 người, còn lại là viên chức của đơn vị không được giao biên chế 

(Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng) và lao động thời vụ. Trình độ chuyên 

môn: Thạc sĩ 16 người, Đại học 175 người, Cao đẳng 15 người, Trung cấp 44 người, 

sơ cấp và chưa qua đào tạo là 32 người; Tổ chức Đảng gồm có Đảng bộ cơ sở Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 10 chi bộ có tổng số 159 Đảng viên. Tổ chức đoàn 

thể gồm: Công đoàn cơ sở Sở (07 công đoàn cơ sở thành viên); Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh. 

Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh; lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động đơn vị luôn đoàn kết, 

phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.  

Khó Khăn: Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nơi làm việc của 

cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu thốn, nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng, 

sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị còn thấp. Trình độ chuyên môn của một số 

cán bộ, công chức viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

II. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

Tổ chức chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch đề ra, 

trong đó lựa chọn, xác định một số lĩnh vực trọng tâm đề xuất tham mưu cho Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình, văn bản hướng dẫn triển khai 

thực hiện về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. 
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Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản 

lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết 

của HĐND tỉnh về Đề án đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn 

các huyện Tràng Định, Đình Lập, Văn Quan, Bắc Sơn, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển khu di tích Chi 

Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch 

hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018… Kế hoạch triển khai công tác phối hợp liên ngành về 

phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham mưu Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo công tác 

Gia đình tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018; Xây dựng nhiệm 

vụ trọng tâm của ngành năm 2018. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ 

chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu 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) về “Phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Xây 

dựng Đề án phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn đến năm 2022. 

Tham mưu tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2018 gồm các hoạt 

động tiêu biểu như: Tổ chức Lễ hội Hội hoa Đào Xứ Lạng; Chương trình tổng thể tổ 

chức các hoạt động Tuần Văn hóa Thể thao Du lịch lần thứ II năm 2018; Khai Mạc Lễ 

hội Xuân Xứ Lạng gắn với Lễ hôi Bùng Kham (huyện Tràng Định); tổ chức gặp mặt các 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch đầu Xuân 2018. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa - Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quán triệt thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước. 

Chỉ đạo các phòng chức năng, chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, thanh tra, 

kế hoạch, công tác tổ chức cán bộ, pháp chế; xây dựng chính quyền, hoạt động của các 

tổ chức đoàn thể... 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, an ninh an toàn, đảm bảo bí mật 

nhà nước, văn hóa công sở... Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận 

trên 7.534 văn bản đến và ban hành 2.055 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm 

vụ. 

Ban hành kế hoạch thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, thành lập Đoàn kiểm 

tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trong toàn ngành. Tiến hành kiểm tra tại 
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7 đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng chuyên môn, qua đó chấn chỉnh việc chấp 

hành kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. 

III. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về Phê 

duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch năm 2018. Đồng thời, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, năm 

2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm 

vụ, đạt được những kết quả như sau: 

1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình 
1.1. Hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa 

Công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa được triển khai và đạt được kết quả 

quan trọng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển khu di tích Chi 

Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Hoàn 

thiện 17 hồ sơ1, đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ VHTTDL; Lập hồ sơ khoa học hát Sli dân 

tộc Nùng tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi 

vật thể Quốc gia; Tổng hợp kết quả kiểm kê di tích, tham mưu trình UBND tỉnh ban 

hành Quyết định phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích của tỉnh. 

Triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 

20/12/2017 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý hoạt động di tích trên địa bàn tỉnh. Phân 

cấp quản lý, hướng dẫn thành lập các ban quản lý các di tích tại các địa phương qua đó 

nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn các di tích; Duy trì thực hiện tốt công tác đón và 

phục vụ khách tham quan tại nhà trưng bày bảo tàng tỉnh, các di tích, các khu điểm du 

lịch, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn, tạo môi trường lành mạnh, gây ấn tượng tốt với 

khách tham quan. 

1.2. Hoạt động xây dựng đời sống Văn hóa cơ sở 

Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành 

phố tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ 

động trực quan; hướng dẫn, quản lý tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn, góp phần 

bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. 

Tham mưu, tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật phục vụ các sự kiện, các 

chương trình văn nghệ quần chúng; xây dựng mô hình mẫu về tổ chức hoạt động của 

Ban chủ nhiệm và Đội văn nghệ quần chúng trong thiết chế Nhà văn hóa; Tổ chức tập 

huấn âm thanh ánh sáng và kỹ năng viết tin bài tuyên truyền cho cán bộ văn hóa xã; 

Thực hiện biên tập tài liệu tuyên truyền gửi hệ thống thiết chế cơ sở; Chỉ đạo, quản lý 

tốt các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ quần chúng, hoạt động 

các câu lạc bộ2. 

1.3. Hoạt động nghệ thuật biển diễn 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật xây dựng các chương trình và tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật phục vụ tốt các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, các nhiệm vụ chính trị 

                                                
1
 05 hồ sơ Nghệ nhân nhân dân, 12 hồ sơ Nghệ nhân ưu tú. 

2
 xây dựng 05 chương trình tham gia các sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và đạt một số 

giải thưởng. Thành lập thêm 03 câu lạc bộ khiêu vũ; duy trì tốt hoạt động của 30 câu lạc bộ văn hóa, nghệ 

thuật; Hướng dẫn tổ chức hoạt động cho gần 500 câu lạc bộ tại các huyện, thành phố. 
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của tỉnh; thực hiện tốt công tác phục vụ biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở3; sáng tác, biên 

tập, dàn dựng các tiết mục nghệ thuật mới phục vụ công tác biểu diễn. 

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Đoàn nghệ thuật Trung ương và các địa 

phương tổ chức tốt các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhiệm vụ 

chính trị và đời sống tinh thần Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

1.4. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  

Tham mưu ban hành Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổng hợp số liệu đăng ký các danh hiệu trong 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”4; Tham mưu cho UBND 

tỉnh 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; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

lễ hội; ban hành Kế hoạch số 28/KH-SVHTTDL, ngày 05/3/2018 về việc thực hiện tiêu 

chí số 6, số 16 trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện thẩm định tiêu chí số 6 “Cơ sở 

vật chất văn hóa”; tiêu chí số 16 “Văn hóa” trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tại 12 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018. 

Tham gia Hội nghị triển khai và ký chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận 

động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” tại Quảng Ninh;  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 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. 

1.5. Công tác gia đình 

Chủ động tham mưu ban hành Kế hoạch số 53/KH-BCĐ, ngày 25/5/2018 về việc 

tổ chức các hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, 

Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018; Báo cáo Sơ kết 01 

năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Kế hoạch triển khai Quy chế phối 

hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 

tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lạng Sơn năm 

2018; Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 

Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; triển khai Đề án tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020; 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. Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống 

bạo lực gia đình. 

1.6. Hoạt động Thư viện 

                                                
3
 Số buổi biểu diễn năm 2018 là 110/110 buổi, đạt 100% kế hoạch. Phục vụ khoảng trên 250 nghìn lượt 

người nghe, người xem. Phục vụ các chương trình của ngành VHTTDL 03 chương trình; Tổ chức được 02 

chương trình nghệ thuật đối ngoại; Phục vụ nhiệm vụ chính trị và các ban ngành trong tỉnh là 70 buổi; Phục 

vụ các xã vùng III là 35 buổi. 
4
 Gia đình văn hoá có 143.926/191.617 (đạt 75%); Thôn, khối phố văn hoá 1232/2.313 (đạt 53,2%); Cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá đạt 93%; 12/12 xã phấn đấu về đích nông thôn mới đạt tiêu 

chí số 6 “cơ sở vật chất văn hóa” và tiêu chí số 16 “Văn hóa”; đối với 05 xã điểm tỉnh chỉ đạo điểm phấn 

đấu về đích nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có 02/5 xã đạt tiêu chí số 6; 01/5 xã đạt tiêu chí số 16. 
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Chỉ đạo Thư viện tỉnh làm tốt công tác trưng bày, giới thiệu tài liệu, biên soạn thư 

mục chuyên đề và tuyên truyền giới thiệu sách với chủ để “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trưng bày, giới thiệu tài liệu, biên soạn thư 

mục chuyên đề kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 43 năm 

Ngày giải phóng Miền Nam, 64 năm Chiến thắng Điện Biên, 128 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí MinhTổ chức; tổ chức Hội Báo Xuân với trên 100 loại báo tạp chí và ảnh 

nghệ thuật các loại; tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5; tổ chức đưa xe lưu động đa 

phương tiện phục vụ tại đồn Biên phòng, vùng sâu, vùng xa, các trường học trên địa bàn 

tỉnh, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. 

1.7. Hoạt động Chiếu bóng 

Chỉ đạo Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức tốt các hoạt động tuyên 

truyền, chiếu bóng lưu động, chiếu phim tại rạp phục vụ các nhiệm vụ chính trị và phục 

vụ Nhân dân. Tổ chức xây dựng, biên tập được các nội dung tuyên truyền về mừng 

Đảng, mừng Xuân, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống ma 

túy, pháo nổ, phục vụ các ngày lễ lớn, xây dựng phim phóng sự tài liệu “Điện ảnh Lạng 

Sơn phát triển, hội nhập cùng Điện ảnh Việt Nam”, in sao đĩa CD, DVD cấp cho các 

đơn vị phục vụ ở cơ sở; tổ chức triển khai 10 đợt phim, tuần phim5. 

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao năm 2018 đối với lĩnh vực 

văn hóa 

Trình UBND tỉnh ban hành các nội dung: Đề án đặt, đổi tên đường phố và công 

trình công cộng trên địa bàn các huyện Tràng Định, Đình Lập, Văn Quan, Bắc Sơn, Cao 

lộc, thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát hành 

phim và Chiếu bóng từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án bảo tồn, 

phát triển giá trị văn háo hoa Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng giai đoạn 2018-

2020 và những năm tiếp theo; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu 

động cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thôn, khối phố 

có nhà văn hóa đạt 96%. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá, thẩm định tiêu chí về cơ 

sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa (tiêu chí số 6 và tiêu chí số 16). 

2. Lĩnh vực Thể dục Thể thao 

Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thể dục thể 

thao, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong 

công tác quản lý và tổ chức các môn thi đấu thể thao năm 2018. Kế hoạch tổ chức Ngày 

chạy Olimpic Vì sức khỏe toàn dân; Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp tranh 

cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30; Phối hợp tổ chức thành công Giải 

đua xe đạp tỉnh Lạng Sơn mở rộng lần thứ II; thi đấu giao lưu đối ngoại bóng chuyền 

hơi với thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc; Phối hợp tổ chức thành công 

Giải Bóng bàn các Câu lạc bộ toàn quốc do Lạng Sơn đăng cai tổ chức; Thành lập đoàn 

đi tham gia Hội thi các tiết mục biểu diễn thể thao truyền thống “Mùng 3 tháng 3 dân 

tộc Choang” tại Quảng Tây, Trung Quốc. 

Tính đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 1409 sân chơi bãi tập thể dục thể thao (nhà tập 

luyện thi đấu thể thao đa năng, nhà thi đấu đơn môn, bể bơi, sân tập luyện ngoài trời, 

                                                
5
 Các Đội Chiếu bóng lưu động tại 10 huyện thực hiện được 1.692/1670 buổi (đạt 101% kế hoạch năm), 

phục vụ 174.000 lượt người xem; Rạp Đông kinh thực hiện 3.077 suất chiếu, phục vụ 46.700  lượt người 

xem; Số phim chiếu: 116 phim (21 phim Việt Nam, 95 phim nước ngoài); Doanh thu: 3.296.550.000 đồng 

Biên tập 62 nội dung, 08 phóng sự tuyên truyền. 
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sân cỏ nhân tạo, sân thể thao xã, phường, thị trấn...), phục vụ tốt nhu cầu tập luyện thể 

thao rèn luyện nâng cao sức khỏe toàn dân. 

2.1. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2018 

Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao từ cấp xã, phường 

và cấp huyện, thành phố; Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ VIII năm 2017–20186, Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII 

năm 2018 diễn ra vào ngày 14/10/2018 tại sân vận động Đông Kinh, Thành phố Lạng 

Sơn đã thành công tốt đẹp, tại Lễ khai mạc Ban Tổ chức Đại hội đã huy động 7.778 

người tham gia vào các màn đồng diễn, xếp hình, xếp chữ, diễu binh, diễu hành biểu 

dương lực lượng và trên 5.000 khán giả, khách mời đến sân xem, cổ vũ cho Lễ khai 

mạc7. 

2.2. Tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2018 

Đoàn Vận động viên Lạng Sơn tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 

2018 có 06 môn thi đấu, gồm 43 vận động viên8. Kết quả: đạt 13 huy chương, trong đó 

có 01 Huy chương vàng, 05 Huy chương bạc và 07 Huy chương đồng của các môn 

Wushu; Karate; Điền Kinh. Kết quả xếp hạng đoàn: Đoàn tỉnh Lạng Sơn đứng thứ 

48/65 tỉnh, thành, ngành và đứng thứ 09/19 tỉnh miền núi. 

2.3. Thể thao quần chúng 

Phối hợp với Vụ Thể thao quần chúng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho 

cán bộ, công chức, cộng tác viên TDTT cơ sở trong "Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng Nông thôn mới" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tổ chức giải bóng bàn, 

cầu lông thiếu niên, nhi đồng; Biểu diễn võ thuật và tổ chức đua bè mảng trên sông Kỳ 

cùng; Phối hợp tổ chức Chạy việt dã xuyên Việt FPT năm 2018; Giải Việt dã cùng 

Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2018; hỗ trợ chuyên môn, 

phối hợp tổ chức 19 cuộc thi đấu của các sở, ban ngành của tỉnh (Giải bóng chuyền hơi 

Hội Phụ nữ tỉnh; Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; 

Giải cầu lông cán bộ Đoàn tỉnh Lạng Sơn...). 

2.3. Thể thao thành tích cao 

Ngoài kết quả của các đoàn tham gia tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, 

Đoàn Vận động viên tỉnh Lạng Sơn tham gia các giải toàn quốc và khu vực, kết quả: 14 

Vận động viên đạt 44 Huy chương (05 vàng, 12 bạc, 27 đồng); Vận động viên kiện 

tướng: 12 người; Vận động viên cấp I: 03 người; Vận động viên tập trung gọi vào đội 

tuyển trẻ Quốc gia: 03 người. 

3. Lĩnh vực Du lịch 

                                                
6
 Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn: Có 226/226 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT, đạt 100%; 

Đại hội TDTT các huyện, thành phố: 15/15 đơn vị tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, ngành (trong đó có 

11/11 huyện/TP và 04 ngành) với tổng số VĐV tham gia thi đấu cấp huyện/ngành khoảng 9.800 (trung bình 

cấp huyện có khoảng 730 VĐV/huyện tham gia thi đấu). 
7
 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh đã thu hút 1231 Vận động viên của 15 đoàn tham gia và Ban Chỉ đạo Đại hội 

đã trao 89 bộ huy chương ở các nội dung của Đại hội cho các VĐV đạt thành tích trong thi đấu. Kết quả: 

Nhất toàn đoàn Thành phố Lạng Sơn đạt 567 điểm với tổng số 48 huy chương (25 HCV, 17 HCB, 06 HCĐ); 

nhì toàn đoàn huyện Hữu Lũng 303 điểm, tổng số 30 huy chương (14 HCV, 04 HCB, 12 HCĐ); xếp thứ ba 

toàn đoàn là huyện Bắc Sơn 244 điểm, tổng số 23 huy chương (06 HCV, 08 HCB, 09 HCĐ). 
8
 Môn Wushu có 19 vận động viên; Môn Karate có 07 vận động viên; Môn Điền Kinh có 06 vận động viên; 

Môn Boxing có 02 vận động viên; Môn Cử tạ có 02 vận động và Môn Golf có 07 vận động viên (trong đó 

môn Golf xã hội hóa toàn bộ nguồn kinh phí tham dự). 
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Tham mưu thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị 

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động số 74-

CTr/TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn; Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 26/2/2018 của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 16/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của 

Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Triển khai thực hiện các nội dung hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong cùng 

khu vực và các địa phương khác trong cả nước và duy trì, thực hiện tốt các nội dung hợp 

tác phát triển du lịch với Quảng Tây, Trung Quốc. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt 

động của các doanh nghiệp, các cơ sở dịch dụ, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo tốt các điều kiện về môi trường, an ninh, dịch vụ phục vụ khách. Tổ chức Hội nghị 

triển khai Luật du lịch cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ; Phối 

hợp với VNPT Lạng Sơn triển khai cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh tại 

tỉnh Lạng Sơn. Các sản phẩm du lịch Lạng Sơn ngày càng đa dạng, hấp dẫn, gây ấn 

tượng tốt với du khách9. 

4. Công tác tổ chức cán bộ 

4.1. Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy và biên chế 

Tham mưu phương án sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy các đơn vị trực thuộc, thực 

hiện giảm được 02 đầu mối; tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 03 

lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở, 01 lãnh đạo cấp đơn vị, 03 lãnh đạo cấp phòng. Trình sửa 

đổi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở, Đề án sáp nhập 06 đơn vị trực 

thuộc Sở. Quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo đơn vị sau sáp nhập, gồm: 14 lãnh 

đạo đơn vị, 28 lãnh đạo các phòng, đội thuộc đơn vị. Thực hiện nâng bậc lương thường 

xuyên, thâm niên nghề cho 92 lượt cán bộ, công chức, viên chức. 

Tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức, xây dựng dự toán kinh phí tinh giản biên 

chế năm 2018. Rà soát, lập danh sách đề nghị bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Giao chỉ tiêu hợp đồng lao 

động theo NĐ 68/NĐ-CP, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 

158/NĐ-CP năm 2018. 

4.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cử cán bộ, công chức tham 

gia đầy đủ các lớp đào tạo bồi dưỡng do cấp trên và các ngành tổ chức nhằm nâng cao 

trình độ, kỹ năng quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong ngành10; tham mưu xây dựng Đề án đổi tên Trường Trung cấp 

Văn hóa nghệ thuật. 

Chỉ đạo Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tập trung thực hiện tốt công tác 

tuyển sinh đào tạo, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức 

các lớp năng khiếu hè, lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Liên kết, phối hợp với 

các trường Đại học tổ chức tuyển sinh đào tạo được 03 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học 

( m nhạc, Mỹ Thuật, Giáo dục thể chất); tổ chức thi và trao bằng tốt nghiệp 01 lớp Đại 

                                                
9 Tổng lượng khách năm 2018 đạt: 2.808.000 lượt, tăng 6,3%. so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khách 

quốc tế 430.000 lượt, khách nội địa 2,378,000 lượt; doanh thu 980 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 7,7% 

so với cùng kỳ. 
10

 Cử 183 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2018. 
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học chuyên ngành Công tác xã hội (54 học viên) và 01 lớp chuyên ngành Khoa học thư 

viện (69 học viên). 

Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tổ chức tuyển sinh, đào 

tạo, huấn luyện vận động viên thể thao; xây dựng kế hoạch gửi vận động viên tham gia 

tập huấn tại các trung tâm thể thao trong và ngoài nước11. 

4.3. Thi đua khen thưởng 

Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các danh hiệu thi đua 

năm 2018; xây dựng Kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2021; xây 

dựng Kế hoạch Thi đua khen thưởng và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với các Cụm 

thi đua trực thuộc; lập hồ sơ trình xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể 

thao và du lịch; trình xét công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 

2018 cho các tập thể, cá nhân12. 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Cụm thi 

đua văn hóa, xã hội của tỉnh. 

5. Công tác pháp chế 

Thường xuyên theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác tư pháp, pháp chế; 

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2018. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2018. Kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch triển khai công tác tư pháp. Xây 

dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật hiện hành; Kế hoạch triển khai công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy 

ước. Kế hoạch “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng 

biên giới, hải đảo”. Kế hoạch Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 

20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính.  

6. Công tác hợp tác quốc tế 

Tổ chức đón đoàn đại biểu cán bộ, vận động viên Hiệp hội bóng chuyền thành phố 

Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc sang thăm và giao lưu hữu nghị tại thành phố Lạng 

Sơn nhân dịp Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2018. 

Phối hợp với Sở Ngoại vụ đón tiếp các đoàn khảo sát du lịch của một số nước Anh, 

Pháp, Úc đến khảo sát, tư vấn về du lịch tại Lạng Sơn. Tổ chức 05 đoàn sang Trung 

Quốc làm việc về hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và 3 đợt cử cán bộ tham gia cùng 

đoàn đại biểu của tỉnh và Tổng cục Du lịch đi công tác tại Trung Quốc. 

7. Công tác kế hoạch, tài chính 

Chỉ đạo triển khai kịp thời kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018. Xây dựng 

giải pháp cụ thể chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp và dự toán 

ngân sách được giao năm 2018. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức 

chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện Dự án cải tạo nhà thi đấu thể 

thao. Báo cáo quyết toán ngân sách theo đúng quy định. 

                                                
11

 Đào tạo, huấn luyện 100 VĐV tập trung, 50 VĐV bán tập trung; cửa vận động viên các môn Cử tạ, 

Karatedo, Wushu, Điền kinh tập huấn tại Hà Nội, Bắc Ninh, 02 VĐV môn Wushu tập huấn tại Trung Quốc. 
12

 Trình xét tặng kỷ niệm chương cho 26 trường hợp; trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen 

cho 03 tập thể, 02 cá nhân; trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 36 cá nhân, Giám đốc Sở 

tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 25 cá nhân. 
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Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, ngày 14/12/2015 của Chính Phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị Sự nghiệp công lập. 

Đầu tư xây dựng cơ bản: được giao 4 dự án làm chủ đầu tư (Dự án cải tạo sửa chữa 

nhà thi đấu TDTT tỉnh; cải tạo Trường Trung cấp văn hóa Nghệ thuật tỉnh; cải tạo sửa 

chữa Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; Dự án Thẩm Hai, Thẩm Khuyên) với tổng số vốn 

10.670 triệu đồng. Đã hoàn thiện Dự án Cải tạo sửa chữa nhà thi đấu TDTT, 03 dự án 

đang thực hiện. 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Thanh tra Sở đã thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, thể thao và 

du lịch, xử lý kịp thời những vi phạm nhằm chấn chỉnh các hoạt động chấp hành theo 

đúng các quy định của pháp luật13.  

Thực hiện việc tiếp công dân, trong năm đã tiếp nhận và xử lý 08 đơn thư phản 

ánh, kiến nghị. Không có trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh những vấn đề tiêu cực, 

tham nhũng. 

9. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

Ban hành Kế hoạch số 08/KH-SVHTTDL, ngày 15/01/2018 của Sở về việc triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thường xuyên tổ chức 

quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động trong các cuộc họp giao ban, các kỳ sinh hoạt, chủ động nắm bắt tình 

hình, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi có các dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, 

lãng phí. 

Thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác kê khai, công 

khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện kê khai. 

10. Công tác cải cách hành chính 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh, 

ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 

211/KH-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Lạng 

Sơn năm 2018; Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về Nâng 

cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và những năm tiếp theo; Chỉ số 

thị số 03/CT-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND về việc tăng cường thực hiện công tác 

cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ nội dung từng giai 

đoạn, xây dựng và ban hành Kế hoạch số 12/KH-SVHTTDL, ngày 26/01/2018 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Cải cách hành chính năm 2018. 

Thực hiện tốt tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân theo cơ chế một cửa 

năm 201814, chuẩn bị các điều kiện về chuyển thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ 

tục hành chính sang Trung tâm Hành chính công của tỉnh. 

                                                
13

 Phối hợp với các đơn vị, lực lược chức năng liên quan tiến hành được 35 cuộc trên địa bàn 11 huyện, 

thành phố với 08 lễ hội, 23 di tích, 32 cơ sở kinh doanh karaoke, 01 tour du lịch, 21 cơ sở kinh doanh lưu 

trú, 18 cơ sở kinh doanh thể thao, 14 trường hợp quảng cáo, 01 chương trình xiếc, 01 chương trình ca nhạc 

hải ngoại, 06 cở sở kinh doanh massage. 
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11. Tham mưu hoat động của các Ban chỉ đạo của tỉnh. 

Tham mưu kịp thời Kế hoạch hoạt động của các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực liên 

quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành: Ban chỉ đạo Đề án nâng cao thể lực, tầm vóc 

người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018 

của Ban Chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh, Kế hoạch triển khai công tác phối hợp liên 

ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch hoạt 

động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

12. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp chặt chẽ với 

các sở, ban, ngành, các địa phương, các cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế, trong việc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, của tỉnh, những nhiệm vụ liên 

quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn tỉnh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, lãnh đạo triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ kịp thời và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực 

quản lý của ngành. Tổ chức thực hiện cụ thể hóa nhiệm vụ được giao bằng các 

chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác lĩnh vực của ngành, góp phần tích cực vào sự nghiệp 

phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 

của Bộ, của tỉnh đối với công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình, qua đó đã 

góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Tích cực tham mưu và tổ chức 

thành công các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch năm 2018, góp phần nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. 

Công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị văn hoá truyền thống được chú 

trọng; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong 

trào thể dục, thể thao quần chúng được phát huy hiệu quả; công tác đào tạo và huấn 

luyện thể thao tiếp tục được quan tâm đạt được một số kết quả quan trọng. 

 Hoạt động du lịch duy trì được mức tăng trưởng theo mục tiêu đề ra, các dự án 

phát triển du lịch trên địa bàn được quan tâm đầu tư; công tác xúc tiến, quảng bá du 

lịch được đẩy mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh nhà. 

Công tác tổ chức cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của ngành; 

lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm. Công tác thi đua, khen thưởng 

được triển khai kịp thời, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn 

ngành.  

Công tác quản lý tài chính và ngân sách được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; 

thu, chi ngân sách theo đúng kế hoạch và đúng quy định. 

Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, dịch vụ thể 

thao và du lịch được tăng cường. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện vi 

                                                                                                                                                           
14

 Năm 2018 đã tiếp nhận và giải quyết cho 243 hồ sơ, trong đó: 180 thông báo tiếp nhận sản phẩm quảng 

cáo, 31 giấy tiếp nhận lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, 20 Quyết định công nhận hạng Cơ sở lưu trú du lịch, 

12 Thẻ hướng dẫn viên du lịch. thu phí lệ phí là: 78.980.000đ. 
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phạm. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động quản lý của ngành. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể được 

quan tâm thường xuyên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sứ chiến đấu của tổ 

chức Đảng và hiệu quả hoạt động các tổ chức đoàn thể; Công tác chăm lo đời sống 

vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng nhằm động viên 

khích lệ kịp thời và đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên 

chức, lao động, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.  

2. Hạn chế, nguyên nhân 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc chưa quyết liệt vì vậy việc tham mưu cho 

UBND tỉnh một số văn bản còn chưa kịp thời, chưa bám sát với tình hình thực tế; 

thực hiện giải ngân các dự án còn chậm. 

Công tác tuyên truyền tại cơ sở còn hạn chế, việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở một số địa phương còn chưa tốt. 

Một số phong trào còn mang tính hình thức, nội dung tổ chức các phong trào 

còn nghèo nàn, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; hoạt động 

thư viện và chiếu bóng chưa phát huy tối đa hiệu quả. 

Thiết chế văn hoá ở cơ sở còn thiếu, mức đầu tư còn thấp, chưa đáp ứng được nhu 

cầu của người dân. 

Hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá tại một số cơ sở vẫn còn phức tạp, việc phát 

hiện ngăn chặn và xử lý những biểu hiện tiêu cực, phản văn hóa chưa triệt để. Kinh phí 

và nguồn nhân lực trong công tác thông tin tuyên truyền chưa đáp ứng được với yêu 

cầu, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 

Công tác quản lý văn hóa còn hạn chế, nhiều di tích lịch sử, văn hóa xuống cấp 

chưa được đầu tư tu bổ kịp thời, nguồn lực xã hội hóa còn thấp. Quản lý nhà nước ở một 

số lĩnh vực còn chồng chéo. 

Một số dự án du lịch tiến độ thực hiện còn chậm; cơ sở lưu trú du lịch chất lượng 

cao chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng phục vụ còn thấp; 

sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa tạo dựng được hình ảnh thương hiệu của địa 

phương đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. 

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa được thường xuyên và chưa đồng 

bộ. Nhận thức về mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch của một số cán 

bộ lãnh đạo quản lý các cấp, ngành còn hạn chế. Công tác tham mưu của một số đơn vị 

chưa hiệu quả, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị chưa nghiêm 

túc, kịp thời. 

Phần thứ hai 

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

NHIỆM VỤ NĂM 2019 
 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2019 

Bám sát 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành triển khai nhiệm vụ: Đã xây dựng ban hành một số 

văn bản gồm: 
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+ Quyết định số 01/QĐ-SVHTT&DL, ngày 02/01/2019 về việc Công khai dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2019. 

+ Quyết định 10/QĐ-SVHTTDL, ngày 11/01/2019 về Phê duyệt nhiệm vụ các 

phòng chức năng, chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện năm 2019. 

+ Kế hoạch số 07/KH-SVHTTDL, ngày 14/01/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về Triển khai thực hiện chương trình làm việc năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

+ Kế hoạch số 06/KH-SVHTTDL, ngày 11/01/2019 về Kiểm tra việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính năm 2019. 

+ Kế hoạch số 20/KH-SVHTTDL, ngày 13/02/2019 về Triển khai thực hiện 05 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

+ Ban hành Kế hoạch số 30/KH-SVHTTDL, ngày 08/3/2019 về Thực hiện tiêu 

chí số 6 “Cơ sở vật chất văn hóa”; tiêu chí số 16 “Văn hóa” trong Bộ tiêu chí Quốc 

gia về xã nông thôn mới năm 2019 để thực hiện giám sát, đánh giá, thẩm định tiêu 

chí về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hoá (tiêu chí số 6 và số 16) ... 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện thành phố thực hiện công tác tuyên 

truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 

2019. 

2. Triển khai xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định 

việc tiếp nhận, quản lý nguồn thu tài chính, tài sản công đức tại di tích trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn (đã tổng hợp ý kiến các cấp, ngành về nội dung dự thảo và đang trình 

Sở Tư pháp thẩm định). Dự kiến trong cuối tháng 3/2019 sẽ trình UBND tỉnh xem 

xét, thực hiện các quy trình tiếp theo. 

3. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, việc chấp hành kỷ 

luật kỷ cương hành chính đối với các phòng chức năng, chuyên môn, các đơn vị trực 

thuộc Sở. 

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình Quý 

I năm 2019 (kèm báo cáo số 36/BC-SVHTTDL, ngày 08/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch). 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM 2019. 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

kế hoạch đã đề ra. 

2. Tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng tập thể 

đoàn kết, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. 

3. Bám sát 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 theo Quyết định số 232/QĐ-

UBND, ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh, triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Lĩnh vực văn hóa, gia đình: 

 - Nâng cao chất lượng xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân 

kỷ niệm các ngành lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là ở cơ sở, vùng sâu, vùng biên giới. 
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 - Xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo chỉ tiêu thôn, khối phố có nhà văn 

hóa đạt 98%. 

- Triển khai Kế hoạch số 30/KH-SVHTTDL, ngày 08/3/2019 về Thực hiện tiêu 

chí số 6 “Cơ sở vật chất văn hóa”; tiêu chí số 16 “Văn hóa” trong Bộ tiêu chí Quốc 

gia về xã nông thôn mới năm 2019 để thực hiện giám sát, đánh giá, thẩm định tiêu 

chí về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hoá (tiêu chí số 6 và số 16). 

- Tham mưu 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) trình UBND tỉnh trong 

tháng 6/2019. 

- Tổ chức Lễ công bố Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, 

Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú năm 2019. 

- Tham mưu tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước“. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Chi Lăng quyết liệt thực 

hiện hoàn thành một số hạng mục của Đề án xây dựng và phát triển khu di tích Chi 

Lăng, huyện Chi Lăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

- Tăng cường quản lý, bảo tồn phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. 

Tiến hành rà soát, thống kê lập danh mục các di tích đã xuống cấp, cần được đầu tư 

tu bổ cấp thiết trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với sở ngành liên quan tiến hành thẩm định 

trình UBND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí để thực hiện tu bổ; nghiên cứu khai thác 

tốt giá trị các di tích, di sản phục vụ du lịch. 

- Tiếp tục tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh về Quy định về việc tiếp 

nhận, quản lý, sử dụng nguồn thu tài chính tại các di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt “Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. 

- Xây dựng “Phương án phát triển hệ thống thiết chế Văn hóa thể thao cơ sở từ 

nay đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Đề án phát triển Thư viện từ nay đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. 

- Kế hoạch của UBND tỉnh Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019). 

- Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020). 

- Kế hoạch của UBND tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành 

động số 116-CTr/TU, ngày 17/9/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về việc thực 

hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín BCHTW 

Đảng (khóa XI) về ”xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

nhu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông theo Kế hoạch số 124/KH-

UBND, ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện truyền thông 
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phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang; Nghị định 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về 

xét tặng Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn 

hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định 22/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

- Tham mưu đổi mới mô hình, tổ chức của một số đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh 

vực văn hóa nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động. 

- Nghiên cứu, tham mưu nội dung, kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng, 

Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020 tạo sự đổi mới, phát huy hiệu quả. 

b) Lĩnh vực Thể thao: 

Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam 

2011-2030, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 

2011-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2030. 

- Quan tâm kịp thời việc thực hiện chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn 

luyện viên thể dục thể thao. 

- Chỉ đạo, phối hợp với UBND huyện Tràng Định tổ chức Hội thi thể thao 5 

huyện biên giới; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch tập huấn, thi đấu các môn thể thao cấp 

tỉnh, khu vực và toàn quốc năm 2019. 

c) Lĩnh vực du lịch: 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 

26/2/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 16/10/2017 

của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du 

lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng đến đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh. 

- Kết hợp các dự án đầu tư gắn với phát triển du lịch; nghiên cứu xây dựng các 

sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Lạng Sơn. 

- Tham mưu xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Bộ 

nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn. 

- Tham mưu dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình “Du lịch qua những miền di 

sản Việt Bắc” lần thứ XI, năm 2019 trình UBND tỉnh trong tháng 6/2019. 

- Phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, đặc biệt là sản phẩm du 

lịch tâm linh, hỗ trợ phát triển du lịch tại các huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Bình Gia, 
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thành phố Lạng Sơn; nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đường Tuần tra biên 

giới tại huyện Lộc Bình và Đình Lập; phát triển du lịch gắn với sản phẩm nông 

nghiệp địa phương. 

- Phối hợp thực hiện tốt các chương trình, đề tài nghiên cứu phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về văn hóa, du lịch với các quốc 

gia trên thế giới.  

- Tăng cường hợp tác quốc tế về du lịch; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải 

pháp thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm mô hình Khu hợp tác du lịch quốc tế Hữu 

Nghị, Lạng Sơn (Việt Nam) và Hữu Nghị Quan (Quảng Tây, Trung Quốc); Tổ chức 

hoạt động xe du lịch tự lái qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. 

- Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn các hoạt động dịch 

vụ du lịch, tuyên truyền rộng rãi về du lịch Lạng Sơn. 

4. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 

các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, các 

nhiệm vụ chính trị của các ngành, của tỉnh. 

5. Tham mưu phương án sắp xếp, tổ chức, sáp nhập một số phòng chức năng, 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ 

máy và biên chế. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên quán triệt 

phổ biến các  chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Củng cố 

nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động các 

tổ chức đoàn thể; xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy dân chủ; thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; quan tâm kịp thời đến 

đời sống của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. 

2. Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt 

các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, đặc biệt là 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 

2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Tăng cường quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà 

nước về công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình; tuyên truyền sâu rộng, góp 

phần đưa nghị quyết về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình vào cuộc sống. 

4. Kịp thời tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, ban hành các văn bản 

chỉ đạo, đề án đối với một số hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch; 

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc cơ sở, nắm tình hình kịp thời 

để có các phương án giải quyết hiệu quả.  

5. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, điều 

hành và thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

6. Thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát; chế độ thông tin, 

báo cáo, sơ kết, tổng kết các phòng trào; thi đua, khen thưởng, phát hiện và biểu 

dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc và nhân rộng điển hình tiên 

tiến; thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 
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IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Căn cứ Thông báo số 216-KL/TU, ngày 25/7/2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về 

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Thực hiện Công văn số 3088/VP-KGVX, ngày 07/8/2018 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 216-KL/TU, ngày 25/7/2018 của 

Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn. Qua kết quả rà soát thực tế tình hình thực hiện 

nhiệm vụ trên một số lĩnh vực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị như sau: 

1. Đề nghị cấp kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích, đặc biệt là di tích lịch sử 

(Năm 2017-2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng kiểm kê di tích, 

cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục di tích. Năm 

2019, tiếp tục rà soát, thống kê hiện trạng những di tích đã xuống cấp cần ưu tiên đầu 

tư, phối hợp các sở, ngành, các địa phương thẩm định trình UBND tỉnh xem xét cấp 

kinh phí thực hiện). 

2. Tiếp tục tạo điều kiện, bố trí kinh phí thực hiện 03 dự án, công trình: Công 

trình tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, huyện Bình Gia bằng nguồn vốn 

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm; Dự án sửa chữa trụ sở Đoàn Nghệ 

thuật (nay là Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật); Dự án sửa chữa Trường Trung cấp 

Văn hóa, Nghệ thuật. 

- Công trình tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai được đầu tư bằng 

nguồn vốn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch cấp, Công trình đã được UBND tỉnh Phê duyệt Báo cáo kinh tế, kỹ 

thuật tại Quyết định số 2696/QĐ-UBND, ngày 27/12/2018, thời gian thực hiện là 

năm 2018-2019. Ngày 25/01/2019 UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu. Hiện nay, Công trình đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Do nguồn vốn 

thuộc danh mục không được chuyển nguồn, vì vậy, để có cơ sở thực hiện các bước 

tiếp theo để tiến hành thi công, Sở kiến nghị UBND xem xét cấp lại nguồn kinh phí 

để thực hiện. 

- Dự án sửa chữa trụ sở Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Dự án được UBND tỉnh Phê duyệt Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật tại Quyết định số 1673/QĐ-UBND, ngày 30/8/2018, thời gian thực hiện là 

năm 2018-2019. Hiện nay, Dự án đang thi công và giải ngân được 70% khối lượng. 

- Dự án sửa chữa Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật được đầu bằng nguồn 

vốn ngân sách tỉnh. Dự án được UBND tỉnh Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại 

Quyết định số 1659/QĐ-UBND, ngày 28/8/2018, thời gian thực hiện là năm 2018-

2019. Hiện nay, Dự án đang được thi công và giải ngân vốn được 80% khối lượng. 

Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh xem xét tiếp tục cấp kinh phí để thực hiện hoàn 

thành 02 Dự án trên, đưa công trình vào vận hành sử dụng. 

3. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, cấp kinh phí sửa chữa nâng cấp trụ sở 

làm việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để phục vụ tốt hơn các hoạt động chuyên 

môn và dịch vụ công cộng (Thư viện tỉnh, Khu hành chính Bảo tàng tỉnh, Sân khấu 

tầng 3 Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật); một số hạng mục trụ sở Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 



17 

 

4. Quan tâm đầu tư xây dựng khu ký túc xá cho học sinh, vận động viên năng 

khiếu của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao và Trường Trung cấp 

Văn hóa, Nghệ thuật. Hiện nay, học sinh, vận động viên năng khiếu đang tận dụng 

gầm của Nhà thi đấu thể thao, khu Sân khấu ngoài trời để ở, rất trật hẹp và không 

đảm bảo an toàn. 

5. Đề nghị bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch để 

đơn vị trả lại gầm khán đài Sân vận động Đông Kinh cho Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể dục thể thao thực hiện tốt cơ chế tự chủ kinh phí (Hơn 10 năm nay, đơn 

vị mượn, tận dụng gầm khán đài Sân vận động làm nơi làm việc). 

6. Cấp kinh phí thực hiện đề án chỉnh lý, trưng bày tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng 

tỉnh (năm 2017-2018 đã được cấp kinh phí sửa chữa khu trưng bày nhưng chưa có 

kinh phí thực hiện chỉnh lý, thực hiện trưng bày). 

7. Tiếp tục quan tâm giữ nguyên chỉ tiêu biên chế viên chức tại một số đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc có chức năng nhiệm vụ mang tính đặc thù./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Đ/c Dương Xuân Huyên – PCT UBND tỉnh;  

- Các ngành thành viên Đoàn kiểm tra: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngoại vụ; Nội vụ; 

Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; 

Công Thương; Giao thông, Vận tải; Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; BCH Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;   

- Lưu: VT, VP (TĐT). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
                       (Đã ký) 

 
Nguyễn Phúc Hà 
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