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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 05 (ngày 01/02/2021) 

       
 

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức 

họp giao ban thường kỳ tuần 05, năm 2021. 

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

vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở. 

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

 I. NHIỆM VỤ CHUNG 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và các hoạt động. 

- Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị phải nắm nội dung các chương trình họp 

và cử lãnh đạo dự họp đảm bảo đúng thành phần (không cử chuyên viên). Trong 

các chương trình nghị sự do đơn vị chủ trì, người làm công tác tổ chức (dẫn 

chương trình) yêu cầu nhất thiết phải là lãnh đạo đơn vị hoặc lãnh đạo phòng 

chuyên môn liên quan.  

- Yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng lịch trực tết, bố trí nhân sự trực  

khoa học, hợp lý đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn tại đơn vị trong dịp tết. 

- Các phòng được giao chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND 

tỉnh trong năm 2021 yêu cầu phải nắm rõ lộ trình, quy trình, các bước xây dựng 

Nghị quyết,... đảm bảo việc thực hiện đáp ứng yêu cầu về thời gian, tiến độ và chất 

lượng nội dung.  

II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

1. Văn phòng Sở 

- Tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở kịp 

thời, hiệu quả. Tiếp tục tăng cường đăng tải các văn bản trên Trang thông tin điện 

tử để các phòng, đơn vị được biết, thực hiện. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp báo cáo của các phòng, đơn vị phục 

vụ cho các chương trình họp giao ban của Sở. 

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện lập dự toán kinh phí thực hiện công tác 

tuyên truyền. 

2. Thanh tra 
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- Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra thành phần Đoàn yêu cầu phải có các 

phòng nghiệp vụ phối hợp thực hiện. 

- Nhất trí với các nội dung tiến hành thanh tra, kiểm tra như đề xuất.  

3. Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình 

- Phối hợp với Văn phòng, các đơn vị có liên quan thực hiện thanh quyết 

toán các nội dung tổ chức Festival hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021. 

- Phối hợp với Văn phòng xem xét sắp xếp nhân sự. 

- Chuẩn bị các chương trình, đề án trình kỳ họp UBND tháng 02 năm 2021. 

4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao  

- Theo dõi, sát sao đối với công tác xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về 

chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên (quy trình, các bước 

thực hiện, các văn bản căn cứ,...) 

- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT nghiên cứu, tham 

mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành 

lập ngành thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021). 

5. Phòng Quản lý du lịch 

- Khẩn trương tham mưu các nội dung trình tỉnh (hướng dẫn thực hiện Nghị 

quyết số 17/2020/NQ-HĐND, ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính 

sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 

- 2025.  

- Chuẩn bị nội dung về tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 

2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 02/2021. 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

1. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc hoa Đào. 

- Xem xét kinh phí chăm sóc Đào và công tác bảo vệ Đào. 

2. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện bố trí, sắp xếp hợp lý nhân sự phụ 

trách công nghệ thông tin để giải quyết các công việc.  

- Phối hợp với Văn phòng, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình thực hiện dự 

toán kinh phí phục vụ cho hoạt động tuyên truyền.  

3. Thư viện tỉnh 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức trưng bày Hội Báo xuân. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây 

dựng, sửa chữa trụ sở Thư viện. 

4. Bảo tàng 
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- Tham mưu xây dựng các maket trưng bày phục vụ Nhân dân cần đảm bảo 

kịp thời. 

- Phối hợp thực hiện thanh quyết toán kinh phí các nội dung liên quan đến tổ 

chức Festival hoa Đào. 

- Tiếp tục phát huy tuyên truyền, phối hợp với các trường học tổ chức cho 

học sinh tham quan Bảo tàng, làm tốt công tác giáo dục truyền thống. 

5. Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao 

- Phối hợp nghiên cứu đầu tư và cho thuê tài sản công. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý TDTT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam (tổ chức Hội 

thảo chuyên đề cấp Sở về thể thao quần chúng hoặc thể thao thành  tích cao). 

6. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch 

- Phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác trưng bày, làm rõ những vướng 

mắc về thời gian, quy mô tổ chức, địa điểm về Festival Hoa đào - Xuân Xứ Lạng 

2021. 

- Bố trí, sắp xếp nhân sự trực trong  thời gian diễn ra sự kiện. 

- Tiếp tục tuyên truyền quảng bá các hoạt động du lịch trên các phương tiện 

truyền thông do đơn vị quản lý. 

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

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

 
 

 

Nơi nhận: 
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; (t/h) 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, VP. (TĐT) 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vi Anh Thắng 
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