
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

V/v thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP 

ngày 29/5/2020 của Chính phủ 
 

 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 23/TTr-HCTH ngày 17/6/2020 của Thanh tra Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 

29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn 

xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Công văn số 715/UBND-THNC, ngày 

29/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin 

các huyện, thành phố: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản: 

 - Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 0/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

 - Các Chỉ thị của Chính phủ: Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 v/v 

chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 11/CT-

TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; 

 2. Công tác kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch 

Chủ động rà soát kế hoạch kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, 

thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông huyện/thành phố, tham mưu, đề xuất 

điều chỉnh kế hoạch nhằm hạn chế, giảm các cuộc kiểm tra chưa thực sự cần 

thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh; chỉ thực hiện kiểm tra trong trường hợp đặc 

biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, 

cụ thể; chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với các cuộc đã kết 

thúc kiểm tra trực tiếp, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất 

hướng xử ký kết quả kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kg;                    

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, TTr (htv). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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