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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 38 (ngày 14/9/2020) 
  

 

  

Ngày 14  tháng 9 năm 2020, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức 

họp giao ban thường kỳ tuần 38, năm 2020. 

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

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Hành chính Quản trị. 

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

1. Văn phòng  

- Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Sở, theo dõi tiến độ, mức độ, chất lượng, 

đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành của các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ. Gửi báo cáo đến các đồng chí Lãnh đạo Sở. 

- Công tác tài chính: Rà soát các nguồn kinh phí năm 2020; Báo cáo tại cuộc 

họp giao ban chi tiết, cụ thể về tình hình thực hiện kinh phí của các phòng. Đơn vị 

trực thuộc; có đề xuất kiến nghị để giải quyết kịp thời, đảm bảo. 

- Văn phòng cần bao quát, nắm bắt và báo cáo các nội dung trọng tâm trong 

các cuộc họp giao ban. 

- Chánh Văn phòng thường xuyên đánh giá, nắm bắt tiến độ công việc của 

công tác tổ chức, công tác xây dựng cơ bản, có giao ban và yêu cầu chuyên viên 

phụ trách báo cáo chi tiết, cụ thể. Tham mưu cho Ban quản lý các dự án họp nhằm 

giải quyết, tháo gỡ vướng mắc công việc, đảm bảo nhanh gọn, chất lượng. 

2. Thanh tra 

- Giải quyết nhanh chóng, đúng quy trình trường hợp đơn thư của bà Hằng- ở 

tập thể đoàn văn công cũ. 

3. Quản lý du lịch  

- Hội thảo hoàn thiện đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030: 

Rà soát tiến độ thực hiện, đôn đốc và thẩm định chất lượng các bài tham luận. 

- Trong tuần, tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên đề về báo cáo chương trình 

xúc tiến du lịch giai đoạn 2015-2020. 

- Tham mưu và chuẩn bị cho cuộc họp chuyên đề Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ 

trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Cần đề xuất và bảo vệ 05 chính 

sách trong dự thảo Nghị quyết,  

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung, đề xuất cụ thể (hạnh kiểm, học lực, lý lịch, ưu 

điểm, hạn chế…) đối với từng hồ sơ ứng viên cho cuộc họp về chiêu sinh du học 

tại học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc chiều ngày 14/9/2020. 

- Tham mưu các bước, thủ tục công nhận điểm du lịch cộng đồng xã Yên 

Thịnh, huyện Hữu Lũng như: kế hoạch tổ chức công bố, giới thiệu sản phẩm; hồ 
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sơ công nhận; thành phần dự… 

- Các hoạt động 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn: Hoạt động hành hương về 

nguồn, trồng cây…Tham mưu thành phần, tính toán kinh phí, có chương trình, 

kịch bản cụ thể. 

- Tham mưu triển khai trạm thông tin Du lịch đèo Tam Canh, huyện Bắc Sơn. 

- Tham mưu khảo sát Du lịch tại huyện Tràng Định (Sau thời gian tổ chức 

Đại hội Đảng). 

4. Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: kiểm 

soát và báo cáo tiến độ việc tuyên truyền trực quan; số lượng, chất lượng việc treo 

băng rôn, khẩu hiệu, pano; tuyên truyền trong khu vực diễn ra Đại hội; tuyên 

truyền tại thành phố và các huyện. 

- Tính toán và có thể thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề của ngành về công 

tác kiểm tra tuyên truyền Đại hội tại các đơn vị. 

- Tham mưu ban hành văn bản kiểm tra việc xây dựng, cải tạo các công trình 

tại điểm di tích quốc gia đặc biệt đồn Mỏ Nhài, huyện Bắc Sơn. 

- Tham mưu ban hành văn bản nhắc nhở đối những thiếu sót trong đầu tư, cải 

tạo, sửa chữa 02 công trình điểm di tích quốc gia đặc biệt đèo Tam Canh và đình 

Nông Lục, huyện Bắc Sơn. 

- Tính toán thời gian, thành phần và ban hành giấy mời tổng duyệt chương 

rình kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

- Kiểm tra và hoàn thiện các nội dung cho Hội nghị tổng kết 20 năm phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. 

5. Quản lý Thể dục Thể thao 

- Xem xét tư cách pháp nhân và các điều kiện để cấp phép cho doanh nghiệp 

thực hiện du lịch leo núi mạo hiểm. 

-  Xem xét, tham mưu, tính toán thời gian, kinh phí, điều kiện thuận lợi tổ 

chức các giải: Giải các CLB bóng bàn toàn quốc; giải đua xe đạp Bắc Sơn; Giải 

Vovinam học sinh sinh viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và giải Cầu lông Bóng bàn 

Thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

- Tham mưu lộ trình, văn bản đảm bảo thời gian triển khai Đại hội Thể dục 

thể thao năm 2021. 

- Nhất trí chủ trương phối hợp triển khai giải chạy Mẫu Sơn năm 2021. 

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

nghiệp vụ triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (t/h); 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, VP (TVH). 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vi Anh Thắng 
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