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THÔNG BÁO 

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

        tại cuộc họp Giao ban tuần 29 
 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức 

họp giao ban thường kỳ tuần 29, năm 2020. 

Thành phần gồm: Lãnh đạo Sở; trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; vắng: đ/c Dương Minh Tuệ - 

Phó Giám đốc Sở (bận họp).  

Đồng chí Nguyễn Phúc Hà - Giám đốc Sở, chủ trì, kết luận chỉ đạo như 

sau: 

 I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

1. Văn phòng Sở 

- Theo dõi giám sát, đôn đốc các trưởng phòng trong việc thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo thời gian, tiến độ. 

- Thực hiện kiểm kê tài sản, thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá 

thực hiện thanh lý đối với tài sản không còn khả năng sử dụng. 

- Tiếp tục nâng cao hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở. Báo cáo 

tình hình, kết quả hoạt động của Trang thông tin điện tử trong 6 tháng đầu năm 

2020 và việc thực hiện cung cấp tin, bài của các phòng, đơn vị.  

- Xem xét, tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, bố trí 

công chức được giao làm đầu mối thực hiện tham mưu về công tác cải cách 

hành chính phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

- Xem xét lại công tác xây dựng cơ bản và có báo cáo gửi lãnh đạo Sở. 

- Khảo sát thực tế để thực hiện sửa chữa Thư viện; quyết liệt vào cuộc 

xem xét trách nhiệm của các cá nhân, vai trò người đứng đầu Thư viện trong 

công tác phòng, chống mối mọt tại trụ sở Thư viện. 

- Tham mưu xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá 

kỹ lưỡng ưu, nhược điểm, đề xuất, kiến nghị đối với các đơn vị sau thời gian 

thực hiện sáp nhập.  

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện tiếp 

nhận sử dụng hết chỉ tiêu công chức được giao để thực hiện nhiệm vụ. 
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- Lưu ý thanh quyết toán các sự kiện lớn; phối hợp xem xét nguồn kinh 

phí thực hiện xây dựng mô hình du lịch mạo hiểm. 

2. Thanh tra Sở 

- Khẩn trương thực hiện công bố Kết luận thanh tra của Sở về việc thực 

hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

và quảng cáo đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng; tóm tắt lại 

báo cáo, đánh giá trách nhiệm của cấp huyện. 

- Tham mưu việc xử lý đơn của hộ kinh doanh tại Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu TDTT; giải quyết đơn thư tại Đoàn văn công. 

3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Phòng Quản lý TDTT thực 

hiện các nhiệm vụ về thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

- Khẩn trương thực hiện các Đề án được giao. 

- Tham mưu xây dựng báo cáo giải trình đối với Đề án Lễ hội Tả Phủ - 

Kỳ Cùng thành phố Lạng Sơn.  

- Phối hợp với Văn phòng thực hiện tốt công tác lễ tân hậu cần tại 

chương trình kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. 

- Giám sát, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao  đảm bảo tiến độ 

và chất lượng.  

- Khẩn trương hoàn thiện chương trình tổng thể để ban hành,  

- Bố trí thời gian nghe, tiếp thu phần mềm di sản. 

- Kiện toàn nhân sự Tiểu ban Lễ tân hậu cần. 

4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao 

- Chủ động, tích cực tham mưu thực hiện phát triển hoạt động TDTT tại 

cơ sở.  

- Nghiên cứu, cân đối nguồn kinh phí thực hiện tổ chức tốt các giải 

TDTT. 

- Phối hợp Văn phòng (bộ phận tài chính) nghiên cứu, tham mưu dự toán 

kinh phí tổ chức giải thể thao. 

- Phối hợp với phòng Quản lý Du lịch thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây 

dựng điểm du lịch mạo hiểm và cộng đồng tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng. 

Yêu cầu đảm bảo chất lượng công việc, thời gian, tiến độ đã đề ra. 
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- Tham mưu, làm rõ kinh phí hỗ trợ đối với Liên đoàn Thể thao, trên cơ 

sở đó phối hợp với Văn phòng (bộ phận tài chính) có kế hoạch tổ chức, kinh 

phí tổ chức. 

- Phối hợp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Tòa án tỉnh tổ chức 

giao lưu các hoạt động thể thao đảm bảo thiết thực, ý nghĩa. 

- Khẩn trương phối hợp xây dựng dự toán kinh phí tổ chức giải đua xe 

đạp tại chương trình kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn.  

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông đối với một số hoạt động 

TDTT. 

- Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động TDTT. 

 5. Phòng Quản lý Du lịch 

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm vụ về Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn.  

- Tiếp tục theo dõi thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đối với Đề án 

Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

- Lưu ý đến nhiệm vụ xây dựng mô hình du lịch thể thao mạo hiểm, cộng 

đồng tại xã Yên Thịnh, nhất định phải đưa mô hình vào hoạt động theo lộ trình 

kế hoạch theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp với phòng Quản 

lý TDTT thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng điểm du lịch mạo hiểm và 

cộng đồng tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng; cân đối kinh phí thực hiện đảm 

bảo thời gian.  

- Thực hiện báo cáo sau 2 năm phát triển du lịch huyện Bắc Sơn. 

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

1. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật 

- Yêu cầu xác định rõ các nhiệm vụ của ngành và của tỉnh, chủ động sắp 

xếp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo sự hài hòa, hiệu quả. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình xem xét, xây dựng 

chương trình kỷ niệm ngày 17/8; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên 

truyền lưu động. 

- Điều động nhân sự tại Đội Tuyên truyền lưu động hợp lý để đảm bảo 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức tốt chương trình nghệ thuật 

đường phố. 

- Khẩn trương tham mưu nhiệm vụ thiết kế sân khấu ngoài trời. 
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- Chủ động trong công tác xây dựng các chương trình nghệ thuật, trường 

hợp có phát sinh vướng mắc, báo cáo Sở để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời.   

2. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

- Nhất trí với chủ trương tổ chức Tuần phim, yêu cầu đơn vị thực hiện 

tốt công tác tổ chức, đón tiếp đại biểu dự tại đêm khai mạc, nội dung dẫn 

chương trình, giới thiệu đại biểu cần ngắn gọn, xúc tích. 

- Tiếp tục quyết liệt thực hiện giải quyết sự việc bị lấn chiếm đất của 

Đội chiếu bóng tại huyện Hữu Lũng, qua đó rút kinh nghiệm sâu sắc đối với 

công tác quản lý tài sản đất được giao cho đơn vị sử dụng. 

- Báo cáo vị trí việc làm của đơn vị để có phương án tuyển dụng nhân sự 

phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ.  

3. Thư viện 

- Phối hợp với Văn phòng thực hiện tốt công tác sửa chữa trụ sở làm việc 

của Thư viện.  

- Xem xét giảm giá cho thuê tài sản tại đơn vị. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai tập luyện văn nghệ, dự toán kinh phí 

thực hiện.   

4. Bảo tàng 

- Nghiên cứu, xem xét tư liệu trưng bày tại chương trình kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri.  

- Xem xét lại thiết kế maket Đại hội Đảng, yêu cầu nghiên cứu thiết kế 

tốt hơn. 

- Tích cực chủ động phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình 

thực hiện tốt các Đề án. 

- Tiếp tục phát huy gửi các tin, bài phản ánh hoạt động của đơn vị về 

Văn phòng để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của ngành. 

5. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện về sân thi đấu, trọng tài để tổ chức giải thể thao 

theo đề nghị của Tòa án tỉnh. 

- Tích cực nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức các giải thể thao, 

đảm bảo sự khoa học, hợp lý, trang trọng. 

- Tìm hiểu, trao đổi, thống nhất với cấp cơ sở để tổ chức tốt các giải thể 

thao. 

- Chú trọng công tác trang trí khánh tiết khi tổ chức các giải thể thao. 
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- Tăng cường công tác tham mưu cho Sở thực hiện công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức các giải thể thao. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu giá tài sản cho thuê của đơn vị. 

- Phối hợp xử lý sự việc tranh chấp kiốt cho thuê. 

6. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch 

- Đảm bảo chất lượng các văn bản công nhận điểm du lịch. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây 

dựng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn. 

- Chương trình Liên hoan du lịch Mẫu Sơn cần rút kinh nghiệm; tiếp tục 

nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới tại Mẫu Sơn; bố trí nhân sự 

thực hiện tốt công tác quản lý, vệ sinh môi trường tại Mẫu Sơn. 

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

nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:   
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Website SVHTTDL; 
- Lưu: VT, VP . (TĐT) 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vi Anh Thắng 
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