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

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

Số:          /BC-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 
 
 

BÁO CÁO 

Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tháng 01 

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 

  

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tham mưu cho UBND 

tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Lễ hội hoa Đào năm 2020; 

Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch 2020 và khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 

năm 2020; tiếp tục tham mưu hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; 

tiếp tục tham mưu hoàn thiện Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn  

trình UBND tỉnh.  

Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, 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 tích cực thực hiện công tác tuyên truyền 

và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý - năm 2020; 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ hội hoa Đào; Tuần Văn 

hóa, Thể thao, Du lịch; khai mạc Lễ hội Xuân... đồng thời tích cực chủ trì, 

phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh 

dịch vụ văn hóa, du lịch, công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ 

đạo các phòng, đơn vị tích cực phối hợp với các huyện, thành phố hướng 

dẫn công tác tổ chức lễ hội đầu năm đảm bảo tiết kiệm, an toàn, thiết thực 

và hiệu quả. Tuyên truyền, vận động Nhân dân và du khách thập phương 

chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh 

tại các điểm di tích, điểm du lịch, nơi tổ chức lễ hội dịp đầu năm 2020 trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

1. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành 

1.1. Văn hóa, gia đình 

- Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích Lân Áng 

và Làng Minh Đán (huyện Bắc Sơn); ban hành Tờ trình gửi UBND tỉnh về 

việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích khảo cổ Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn; tham gia khảo sát thực tế và thống nhất các khu vực bảo vệ di 

tích Đền Khuôn Dầu và Đền Bậm phục vụ lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp 
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tỉnh theo đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng; xem xét hồ sơ tu bổ một số 

di tích thuộc khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn đề nghị UBND tỉnh trình Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định; cho ý kiến về việc tiếp nhận cung 

tiến tượng và bổ nhiệm trụ trì Chùa Kim Sơn, Chùa Hang, Chùa Nái (huyện 

Chi Lăng) theo đề nghị của Sở Nội vụ; báo cáo định kỳ tiến độ đầu tư các 

hạng mục kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn. 

- Hoạt động Văn hóa cơ sở  

Tham mưu tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III xuân Canh Tý 

năm 2020; tổ chức đoàn giám khảo chấm thi Cuộc thi vườn hoa đào đẹp Xứ 

Lạng xuân Canh Tý năm 2020 tại các huyện, thành phố; hướng dẫn tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân 

năm 2020; tuyên truyền phòng chống pháo, tuyên truyền tháng 01/2020, 60 

năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020), tuyên truyền kết 

quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV…; chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Lễ hội Xuân Xứ 

Lạng; Tuần Văn hoá, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020; dự thảo 

báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại năm 

2019, kế hoạch năm 2020; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị định số 

110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; tiếp thu các ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng 

Sơn và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đối với Đề án lễ hội đền Kỳ 

Cùng - đền Tả Phủ thành phố Lạng Sơn; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ 

thuật tổ chức chương trình gặp mặt văn nghệ sỹ và Hội báo Xuân; đề nghị 

các huyện, thành phố phối hợp triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội 

năm 2020. 

Biên tập bộ tài liệu tuyên truyền gửi hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, 

gồm: Tuyên truyền Mừng Đảng, mừng Xuân 2020; tuyên truyền Kỷ niệm 90 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam; tuyên truyền vệ sinh an toàn 

thực phẩm; tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm; tuyên truyền toàn dân thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-

CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tuyên truyền Lễ hội Hoa Đào 

Xứ Lạng lần thứ III năm 2020. 

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

Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; ban hành 

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” năm 2020; báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 

22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; ban hành văn bản yêu 

cầu UBND các huyện, thành phố báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 

09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2016 - 2020; xây dựng 
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quy chế hướng dẫn hoạt động mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang. 

- Công tác gia đình 

Báo cáo công tác gia đình năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 

2020; tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia 

đình năm 2020; góp ý xây dựng Chỉ thị tăng cường các giải pháp phòng 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xây dựng báo cáo 

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 252-QĐ/TU, ngày 26/4/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo giai đoạn 2016  -

2020”. 

- Hoạt động thư viện 

Tiếp nhận và xử lý nghiệp vụ sách từ các nguồn, gồm: 37 tên sách, 

245 bản sách từ nguồn biếu tặng; cơ sở dữ liệu sách đạt 40.400 biểu ghi 

(nhập mới 265 biểu ghi), cơ sở dữ liệu trích báo đạt 10.605 biểu ghi (nhập 

mới 50 biểu ghi); phục vụ bạn đọc tại chỗ 2.100 lượt, luân chuyển 2.000 

lượt sách; tổng số thẻ đạt 3.999 thẻ, trong đó cấp mới và đổi được 30 thẻ; 

lượt độc giả truy cập thư viện điện tử đạt 902.109 lượt; phục vụ phòng Đa 

phương tiện 62 lượt; phục vụ tại cơ sở 5.700 lượt bạn đọc; luân chuyển 

11.400 lượt sách, báo. 

Duy trì công tác tuyên truyền đến các trường học trên địa bàn và cơ sở 

nhằm phát triển văn hóa đọc; trao đổi các ấn phẩm báo xuân với các tỉnh, 

thành phố trong nước; xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức các hoạt động 

“Phòng đọc Báo Xuân” với chuyên đề "Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 

2020"; xây dưng kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện “Hành trình Ánh sáng tri 

thức và mùa xuân” tại một số điểm vùng sâu, vùng xa.  

- Hoạt động bảo tàng 

Duy trì mở cửa Nhà trưng bày và triển lãm chuyên đề, đón tiếp và 

phục vụ 584 lượt khách tham quan; chỉnh lý tài liệu, hiện vật nhà trưng bày 

và bảo dưỡng hiện vật thể khối ngoài trời; sưu tầm ảnh tư liệu kỷ niệm 90 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phối hợp thực hiện đo đạc khoanh vùng bảo vệ, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với di tích đã xếp hạng các cấp; phối hợp kiểm tra, 

đánh giá thực trạng các hạng mục đã tu bổ tôn tạo đối với điểm di tích nhà 

lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, tại số 8, phố Chính Kai, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động 

di tích và công tác chuẩn bị Lễ hội Xuân tại một số di tích trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020; thực hiện công tác lập hồ sơ khoa học di tích Đền 

Khuôn Dầu (thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng) và Đền Bậm 

(thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng) để trình xếp hạng di tích 

cấp tỉnh. 
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Kiểm kê khoa học hiện vật, gồm: đăng ký, đánh số, chụp ảnh lưu 

chiếu... tài liệu hiện vật; lập và đăng ký 60 ảnh tư liệu; làm thủ tục nhập kho 

120 hiện vật khảo cổ; duy trì công tác bảo dưỡng định kỳ hiện vật kho; đảm 

bảo an toàn cho tài liệu hiện vật kho.  

- Hoạt động chiếu bóng 

Chiếu phim phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, trong 

tháng 01/2020 đã thực hiện 135 buổi chiếu, trong đó có 26 lượt xã, 135 lượt 

thôn, 945 lượt tuyên truyền, 14.175 lượt người người nghe và xem; Rạp 

Chiếu phim Đông Kinh đã thực hiện chiếu 11 phim (04 phim Việt Nam, 07 

phim nước ngoài), 140 suất chiếu (04 - 06 suất chiếu/ngày), doanh thu đạt 

119.550.000 đồng.     

1.2. Thể dục, thể thao 

 Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi đấu các môn bóng 

đá, cầu lông trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng; ban hành kế hoạch Lễ 

phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020; 

ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và kế hoạch ngày chạy olympic 

năm 2020; xây dựng kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 

01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước 

phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; chỉ đạo các huyện, thành phố 

tổ chức các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020. 

Duy trì công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên; xây dựng kế 

hoạch tập huấn ngắn hạn, dài hạn tham gia các giải thể thao khu vực và toàn 

quốc. 

1.3. Du lịch 

 Dự thảo kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực 

hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU, ngày 28/12/2017, 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; dự 

thảo kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU, ngày 28/12/2017 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.  

Phối hợp thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Cung 

cấp thông tin triển khai Chương trình OCOP; tham gia đánh giá xếp hạng 

sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2019 (11 sản phẩm). 

Tham mưu dự thảo báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển Du 

lịch năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo Phát triển 

Du lịch; hoàn thiện Biên bản ghi nhớ hợp tác văn hóa du lịch giữa 4 tỉnh 

biên giới: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang với Quảng Tây - 

Trung Quốc; tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục hoàn 
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thiện Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn; cấp 03 thẻ hướng dẫn 

viên du lịch; kiểm tra điều kiện kinh doanh 06 cơ sở lưu trú.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền pháp luật nâng 

cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, trật tự trị an tại khu du lịch Mẫu 

Sơn; yêu cầu các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc bình ổn 

giá cả và đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Tết. 

Tổng lượng khách du lịch trong tháng 01/2020 đạt 290.600 lượt, trong 

đó khách quốc tế 48.200 lượt, khách nội địa 242.400 lượt, doanh thu ước đạt 

181 tỷ đồng. 

2. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp 

2.1. Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế 

- Tổ chức cán bộ: Báo cáo kết quả nâng lương 2019; báo cáo số lượng, 

chất lượng công chức, viên chức năm 2019; báo cáo công tác quản lý hồ sơ 

cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo kỷ luật công chức, viên chức năm 

2019; dự thảo Đề án sáp nhập, giải thể các phòng thuộc Sở xin ý kiến góp ý 

của các ngành; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao. 

- Công tác thi đua khen thưởng: Trình UBND tỉnh khen thưởng thành 

tích năm 2019; phát động hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội 

Đảng các cấp; trình UBND tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng cho vận động 

viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu thể thao 

quốc gia năm 2019. 

- Công tác pháp chế: Sơ kết kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT trong 

lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xây dựng 

kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020; kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. 

2.2. Kế hoạch, tài chính 

- Về công tác tài chính:  

Thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; ban hành quyết 

định giao nhiệm vụ và giao kinh phí cho các đơn vị trực thuộc thực hiện 

chương trình Lễ hội hoa Đào năm 2020; trình thẩm định dự toán kinh phí 90 

năm thành lập Đảng gắn với Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Lễ hội 

Xuân năm 2020; rà soát thanh quyết toán các sự nghiệp năm 2019, triển khai 

văn bản thực hiện việc khóa sổ và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 

và lịch thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 2019 đối với các đơn vị trực 

thuộc; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 49/STC-QLNS, ngày 10/01/2020 

của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020; ban hành kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; trình phê 

duyệt kế hoạch đấu thầu Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống 
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di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2030, tầm nhìn 2035. 

- Về công tác xây dựng cơ bản:  

Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã được phê duyệt như: 

Cải tạo hội trường tầng 3 và tháo dỡ nhà hát ngoài trời của Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật tỉnh; trình Sở Xây dựng thẩm định dự án: Cải tạo sửa chữa 

nhà hành chính Bảo tàng tỉnh, xây dựng chỗ ở cho vận động viên, học sinh 

thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao.        

2.3. Thanh tra 

Ban hành Quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 

kiểm tra dịch vụ cung ứng tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh; 

kiểm tra 08 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Chi Lăng và 

huyện Hữu Lũng về cung ứng dịch vụ và các điều kiện về kinh doanh nhà 

nghỉ. 

Làm việc với 02 đối tượng nộp hồ sơ xin cấp thẻ hướng viên du lịch, 

trong đó có 01 trường hợp chứng chỉ ngoại ngữ giả, 01 trường hợp văn bằng 

giả (hiện đang trong quá trình tiếp tục xác minh và thực hiện các quy trình 

tiếp theo nhằm xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật). 

Tiếp nhận hồ sơ và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ban 

hành quyết định xử phạt 01 trường hợp kinh doanh trong lĩnh vực karaoke, 

do hoạt động quá giờ với số tiền 7.500.000 đồng; kiểm tra 01 trường hợp 

quảng cáo, đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt 

với số tiền 2.000.000 đồng. 

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; thực 

hiện công tác tiếp công dân theo quy định. 

2.4. Giải quyết thủ tục hành chính 

Trong tháng 01/2020 đã tiếp nhận 19 hồ sơ của các tổ chức, công dân. 

Đã trả 14 hồ sơ (trả sớm hạn) và 05 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.  

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2020 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện 

tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt khu di tích 

lịch sử Chi Lăng (huyện Chi Lăng) và tổ chức công bố quyết định xếp hạng 

di tích cấp tỉnh đối với di tích Điểm cao 424 và di tích lưu niệm dòng họ Vi 

(huyện Lộc Bình); xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm kê, lập danh mục di sản 

văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tập trung tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần 

Văn hoá, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020; tăng cường đôn đốc, 

hướng dẫn các nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng; nắm bắt, theo 
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dõi tiến độ triển khai các hoạt động và tham mưu việc báo cáo, tổng kết rút 

kinh nghiệm tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. 

3. Dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2016 - 2020; dự thảo Chỉ thị của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng kế hoạch thực 

hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; tổng hợp số 

liệu đăng ký các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); xây dựng kế hoạch hoạt 

động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình và 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 năm 2020. 

4. Tổ chức các giải thể thao theo kế hoạch; chỉ đạo tổ chức các hoạt 

động TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý; Tuần Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch năm 2020 và các lễ hội; tiếp tục công tác tuyển chọn và huấn luyện 

vận động viên, đào tạo vận động viên năng khiếu, huấn luyện các đội tuyển 

tham gia các giải thể thao toàn quốc. 

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu thực hiện thúc đẩy hợp tác lĩnh 

vực du lịch với Cộng hòa Pháp; tiếp tục hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục hoàn thiện 

Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn; xin chủ trương về xây dựng Đề 

án triển khai “Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên 

thiết bị di động”; tiếp tục tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo hoạt động của 

Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 Ban 

chỉ đạo Phát triển Du lịch. 

6. Tham mưu xét chuyển viên chức sang công chức; tiếp tục thực hiện 

tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng; công tác thi đua khen 

thưởng; chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 

thực hiện các nội dung kế hoạch công tác thi đua khen thưởng cụm văn hóa 

xã hội của tỉnh năm 2020; thực hiện kế hoạch công khai tài sản, thu nhập 

năm 2019; tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai công tác pháp chế, tuyên 

truyền, giáo dục phổ biến pháp luật năm 2020. 

7. Thực hiện giao dự toán kinh phí 90 năm thành lập Đảng gắn với 

Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Lễ hội Xuân năm 2020 cho các đơn vị 

trực thuộc để thực hiện; trực tiếp thực hiện xét duyệt quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2019 đối với các đơn vị trực thuộc; thực hiện báo cáo tiết 

kiệm chống lãng phí năm 2019; đôn đốc các đơn vị quyết toán năm 2019. 

Thực hiện giám sát thi công các dự án do Sở làm chủ đầu tư, các quy 

trình chào thầu đối với các dự án sau khi được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật. 
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8. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng 

của Sở; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tham mưu giải quyết các đơn 

thư khiếu nại, tố táo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở. 

9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; 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 

chế độ thông tin, báo cáo./. 
 

 
 

 Nơi nhận:             
- VP Bộ VH,TTDL; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;              

- Phòng KGVX-VP UBND tỉnh;   

- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                                                                        

- Lưu: VT, VP. (TĐT) 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 
Nguyễn Phúc Hà 
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