
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp Giao ban Tuần 09 (ngày 01/3/2021) 

 
 

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ 

chức họp giao ban thường kỳ tuần 09, 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. 

Vắng: Đ/c Phan Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở (đang điều trị bệnh), đ/c 

Vi Anh Thắng - Chánh Văn phòng (bận việc cá nhân). 

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

như sau: 

 I. NHIỆM VỤ CHUNG 

Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện chủ đề năm 

2021 của UBND tỉnh: “"Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết 

liệt hành động, sáng tạo bứt phá". Qua đó, thực hiện nghiêm quy định về 

thời gian làm việc, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công việc, đảm 

bảo về nội dung, kịp thời về thời gian, tiến độ. 

II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

1. Văn phòng Sở 

- Theo dõi, tổng hợp số lượng tin bài các phòng, đơn vị gửi để thực 

hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở (báo cáo hàng tuần tại các 

cuộc họp giao ban). 

- Phối hợp với các đơn vị lập dự toán nguồn kinh phí tham gia chương 

trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc năm 2021. 

- Tiến hành rà soát vị trí việc làm, xem xét kỹ lưỡng công tác nhân sự 

tại các đơn vị, đôn đốc các đơn vị thực hiện rà soát. 

- Theo dõi công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Sở 

thực hiện trong năm 2021. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo về việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính tại Sở và các đơn vị trực thuộc.  

2. Thanh tra Sở 
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- Nâng cao hiệu lực của công tác pháp chế, phối hợp với các phòng 

thực hiện tốt công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (rõ ràng 

trong thực hiện quy trình 1 bước hay 2 bước để tổ chức thực hiện). 

- Báo cáo thành phần tiến hành kiểm điểm tại Trung tâm Phát hành 

phim và Chiếu bóng (bao gồm: thành phần đã nghỉ chế độ và thành phần 

hiện đang công tác) sau khi có kết luận của UBND tỉnh. 

3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Phối hợp Thư viện tỉnh tích cực thực hiện các nội dung liên quan đến 

dự án Bill Gate. 

- Theo dõi kết luận của UBND tỉnh đối với Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 76-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây 

dựng  và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng  yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước. 

- Chủ động tham mưu các văn bản được giao để đảm bảo kịp thời tiến 

độ. 

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3). 

4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao  

- Nghiên cứu, tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh xin phương án 

thực hiện đối với Đề án 641. 

- Nghiên cứu, phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 75 năm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam (27/3). 

- Tích cực nghiên cứu thực hiện phát triển sự nghiệp thể thao (chú 

trọng phát triển thể thao thành tích cao). 

- Đối với Đề án thiết chế thể thao: Yêu cầu tăng cường sự chủ động 

thực hiện và có báo cáo Giám đốc Sở kịp thời. 

- Tiếp tục nghiên cứu, xem xét, thảo luận, thống nhất lựa chọn phương 

án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

5. Phòng Quản lý du lịch 

- Tích cực nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch. 

- Tháp tùng lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực (đ/c Hoàng Thế Vinh) trực 

tiếp làm việc với các tỉnh, các đơn vị về việc tham gia chương trình du lịch 

qua những miền di sản Việt Bắc năm 2021. 

- Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch 

thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Chương trình 3): 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. 
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III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

1. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật 

- Xem xét vị trí việc làm, đồng thời quan đến công tác tổ chức cán bộ 

của đơn vị. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền. 

- Tiếp tục nghiên cứu nâng cao hoạt động dịch vụ văn hóa tại đơn vị. 

- Tham gia chương trình ca múa nhạc toàn quốc yêu cầu cần có sự 

nghiên cứu để làm có sự chuyên nghiệp, bài bản, không chắp vá, cóp nhặt. 

- Phối hợp triển khai nhiệm vụ đối với Đội Tuyên truyền lưu động các 

huyện; tiếp tục đẩy mạnh công tác biên tập tài liệu tuyên truyền gửi cơ sở 

thực hiện tuyên truyền.   

- Phối hợp thực hiện thanh quyết toán Festival hoa Đào Xuân Xứ Lạng 

năm 2021. 

2. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

- Biểu dương đơn vị đã tổ chức Tuần phim tuyên truyền về Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Nghiên cứu thực hiện bài bản mô hình liên doanh, liên kết.  

- Đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ tại chỗ. 

- Tiến hành kiểm điểm các thành phần liên quan sau khi có kết luận 

của UBND tỉnh (yêu cầu thực hiện trong tuần này, trước ngày 07/3/2021). 

3. Thư viện tỉnh 

- Tiếp tục theo dõi, tìm kiếm các đơn vị tham gia thực hiện đấu giá tài 

sản cho thuê. Yêu cầu đơn vị cần nghiên cứu thực hiện bài bản, chuyên 

nghiệp. 

- Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ kế 

hoạch 2021.  

- Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình thực hiện khảo sát 

hệ thống thư viện thuộc dự án Bill Gate tại một số huyện để tham mưu báo 

cáo UBND tỉnh (yêu cầu hoàn thành trước ngày 07/3/2021) 

4. Bảo tàng 

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thanh quyết toán Festival hoa 

Đào Xuân Xứ Lạng năm 2021. 

- Thực hiện thanh quyết toán dự án trang phục truyền thống các dân 

tộc thiểu số. 

5. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 
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- Đôn đốc nhà thầu, Ban quản lý khẩn trương hoàn thiện Nhà bếp 

thuộc dự án công trình nhà ở cho vận động viên và đưa vào hoạt động (yêu 

cầu hoàn thành trong tuần này, trước ngày 10/3/2021). 

- Dự thảo kế hoạch của đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày 

Thể thao Việt Nam (27/3), sau đó phối hợp với Phòng Quản lý TDTT thống 

nhất các nội dung tham mưu cho Sở ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện.  

- Tìm nhân sự bổ sung, đề xuất báo cáo Sở. 

6. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch 

- Các nhiệm vụ của đơn vị yêu cầu có kế hoạch, chương trình cụ thể 

để tổ chức thực hiện. 

- Đối với vật tư (khung trưng bày) thực hiện quản lý hợp lý, yêu cầu 

đơn vị cần nâng cao trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công 

tác quản lý tài sản.  

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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Liễu Thu Hồng  
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