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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 40 (ngày 28/9/2020) 
  

 

  

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức họp 

giao ban thường kỳ tuần 40, 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 chuyên viên phụ 

trách công tác xây dựng cơ bản. 

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

1. Các Phó Giám đốc 

- Các Phó Giám đốc phụ trách là các Trưởng ban Quản lý dự án lưu ý: Hoàn 

thiện hồ sơ quyết toán đối với 03 công trình đã hoàn thành là Công trình cải tạo 

sửa chữa hội trường tầng 3 và phá dỡ nhà hát ngoài trời thuộc trung tâm văn hóa 

nghệ thuật tỉnh; Công trình cải tạo, sửa chữa nhà hành chính bảo tàng tỉnh và Công 

trình nhà ở cho học sinh, vận động viên năng khiếu của trung tâm huấn luyện và thi 

đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn trong tháng 10; trong quá trình xây dựng các 

công trình cần đôn đốc, bao quát, giám sát và kịp thời phối hợp trao đổi với các 

ngành liên quan để tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc đảm bảo tiến độ. 

- Đồng chí Phan Văn Hòa – Phó Giám đốc: Làm việc với phòng Quản lý văn 

hóa, nắm bắt tình hình công việc, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá 

trình xử lý, điều hành công việc của phòng. 

- Đồng chí Hoàng Thế Vinh – Phó Giám đốc: Tổ chức họp rút kinh nghiệm 

với Trung tâm xúc tiến Du lịch về nội dung chương trình Du lịch về nguồn nhân kỷ 

niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

+ Bố trí, sắp xếp thời gian chương trình làm việc và báo cáo với Tổng cục Du 

lịch về định hướng phát triển Du lịch Lạng Sơn. 

+ Phụ trách chính nội dung công nhận điểm du lịch mạo hiểm tại Yên Thịnh, 

Hữu Lũng: Có văn bản phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng; tính toán 

nguồn tài chính, kinh phí xã hội hóa; ra mắt đảm bảo chất lượng. 

- Đồng chí Dương Minh Tuệ – Phó Giám đốc: Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể dục thể thao thực hiệ tốt công tác quản lý và chấn chỉnh nề nếp, sinh 

hoạt của vận động viên; sử dụng cơ sở vật chất nhà ở vận động viên đảm bảo hiệu 

quả... 

2. Các phòng thuộc sở 
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- Các hoạt động lớn: Bố trí nhân lực phục vụ cần có sự phối hợp giữa các 

phòng, các đơn vị; có sự kiểm tra, giám sát nội dung công việc. 

3. Văn phòng  

- Đồng chí Chánh Văn phòng tiếp tục bao quát, đôn đốc đánh giá và giao 

nhiệm vụ cho đồng chí Trương Vi Hà, Chuyên viên tổng hợp của Văn phòng tham 

mưu, giúp việc theo dõi, rà soát, trao đổi với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cụ 

thể chi tiết về tiến độ, chất lượng, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các Chỉ thị, 

Nghị quyết, các chương trình sơ kết, tổng kết...  

- Công tác xây dựng cơ bản: 

+ Đối với 03 công trình đã cơ bản hoàn thiện (Công trình cải tạo sửa chữa hội 

trường tầng 3 và phá dỡ nhà hát ngoài trời thuộc trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh; 

Công trình cải tạo, sửa chữa nhà hành chính bảo tàng tỉnh và Công trình nhà ở cho 

học sinh, vận động viên năng khiếu của trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục 

thể thao tỉnh Lạng Sơn) cần tham mưu cho Trưởng Ban quản lý các dự án xem xét 

hồ sơ và hoàn thiện quyết toán trong tháng 10. 

+ Đối với 02 công trình chuẩn bị khởi công (Công trình sửa chữa trụ sở cơ 

quan Sở VHTTDL và công trình Thư viện) cần tham mưu triển khai nội dung công 

việc theo từng tuần, đảm bảo tiến độ. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị liên quan, 

báo cáo Trưởng ban quản lý. 

+  Hoàn thiện, giải quyết dứt điểm hồ sơ Công trình di tích Phia Điểm. 

- Rút kinh nghiệm việc lắp màn hình Led đường Hùng Vương (đối diện Thư 

viện tỉnh) cần thực hiện quy trình sớm hơn, đảm bảo thời gian. 

- Công tác cải cách hành chính, có sự phân công, giao nhiệm vụ rõ nét, đảm 

bảo chất lượng. 

- Đồng chí Liễu Thu Hồng – Phó Chánh Văn phòng phụ trách Hành chính 

quản trị, tài chính cần kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các phòng thực hiện đối 

chiếu kinh phí quý III, rà soát theo lộ trình bám sát kế hoạch từ đầu năm. 

4. Thanh tra 

- Chương trình làm việc với Thanh tra Bộ VHTTDL về thanh tra điểm di tích, 

điểm du lịch, môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh cần trao đổi rõ nội dung của cuộc 

kiểm tra, có văn bản rõ ràng.  

5. Quản lý du lịch  

- Phối hợp tổ chức họp rút kinh nghiệm với Trung tâm xúc tiến Du lịch về nội 

dung chương trình Du lịch về nguồn nhân kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

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

Rà soát tiến độ thực hiện theo kế hoạch, có chủ đề phù hợp. 

- Tiếp tục Tham mưu các Nghị quyết chuyên đề đảm bảo tiến độ, chất lượng  

- Nội dung chiêu sinh du học tại học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, 

Trung Quốc: Cần trao đổi các thông tin với phía Trung Quốc để nắm bắt và báo 



3 

cáo lãnh đạo kịp thời. 

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

Thịnh, huyện Hữu Lũng như: Cần hoàn thiện đủ các nội dung như kế hoạch tổ 

chức công bố, giới thiệu sản phẩm; hồ sơ công nhận; thành phần dự….để báo cáo 

Ủy ban nhân dân tinh và dự kiến tổ chức trong tháng 10. 

- Tham mưu nội dung của Hội nghị tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp. 

6. Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Các Nghị quyết và các Đề án được giao phụ trách đảm bảo tiến độ trình tại 

cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025: Giao nhiệm vụ rõ ràng cho chuyên viên phụ trách. 

- Chuẩn bị các nội dung tổ chức cuộc họp bàn về chương trình thăm và giao 

lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào, chiến sỹ vùng biên giới nhân dịp 70 

năm Chiến thắng Biên giới. 

- 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. 

7. Quản lý Thể dục Thể thao 

- Duy trì việc gặp mặt vận động viên trước các giải thi đấu. 

- Nghiên cứu tham mưu đăng ký, đăng cai giải thể thao năm 2021 nhằm mục 

đích gắn với quảng bá hình ảnh du lịch Lạng Sơn. 

- Cử đồng chí Phương Ngọc Thuyên, Trưởng phòng tham gia BCH Liên đoàn 

Vovinam Việt Nam. 

- Tham mưu văn bản đề xuất việc chuyển kinh phí hoạt động cho 04 Liên 

đoàn bắt đầu từ năm 2021. 

-  Trao đổi, phối hợp với huyện Tràng Định về tổ chức giải thể thao nhân kỷ 

niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới. 

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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