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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 12 (ngày 22/3/2021) 

 

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức 

họp giao ban thường kỳ tuần 12, 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 

Hoàng Thị Vân - Phó Chánh Thanh tra (đi học), đ/c Hoàng Thị Hoài - Phó 

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (nghỉ chế độ), đ/c Nguyễn Thị 

Đềm - Phó Chánh Văn phòng (xin nghỉ). 

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

sau:  

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

Yêu cầu công chức, người lao động thuộc Sở nghiêm túc thực hiện để xe 

máy trong khu vực nhà xe, không để xe tại khu vực sân cơ quan. Văn phòng 

Sở chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định nêu 

trên. Đồng thời, chỉ đạo bảo vệ hướng dẫn khách đến liên hệ công tác để xe 

đúng nơi quy định, đảm bảo mỹ quan nơi công sở.  

Công chức, viên chức, người lao động trong ngành tích cực tham gia rèn 

luyện thể thao, nâng cao sức khỏe.  

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, CHUYÊN MÔN 

1. Văn phòng Sở 

- Nhất trí với các đề xuất, đồng thời tiếp tục tham mưu thực hiện tốt 

công tác quản trị văn phòng. 

- Tiếp tục 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. 

- Nghiên cứu, thiết kế sân bóng chuyền hơi để công chức, người lao 

động thường xuyên tham gia rèn luyện TDTT nâng cao sức khoẻ, lưu ý không 

cứng nhắc nhất thiết kích thước của sân chơi phải theo đúng tiêu chuẩn quy 

định. 

- Tiếp tục theo dõi, rà soát và thực hiện đôn đốc, nhắc việc các phòng, 

đơn vị. 
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- Đôn đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT nghiêm túc nộp tài 

chính đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định của công tác tài chính công. 

- Nghiên cứu trong tháng 4/2021 thử nghiệm tổ chức 01 cuộc họp trực 

tuyến giữa lãnh đạo Sở với lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố. 

- Tiếp tục nâng cao công tác tham mưu, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tài 

liệu cho lãnh đạo Sở dự các chương trình họp. 

- Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành văn bản theo dõi tiến độ, thời 

gian thực hiện công tác xây dựng Đề án Bóng đá và Sân vận động. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có sự trao đổi thông tin, thống nhất các 

nguồn kinh phí tổ chức các chương trình, hoạt động chuyên môn của ngành. 

- Khẩn trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại lãnh đạo Thư viện. 

2. Thanh tra Sở 

- Thường xuyên theo dõi về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật của Sở được giao thực hiện, nắm rõ tiến độ, thời gian thực hiện và chất 

lượng của nội dung dự thảo, thực hiện báo cáo.  

- Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. 

3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền bầu cử. 

- Nhất trí với công tác đăng ký triển lãm. 

- Thống nhất cử đồng chí Phan Văn Hòa tham dự Ngày hội Người Mông.  

- Là đầu mối, phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch, Quản lý TDTT tham 

gia các nội dung đối với Ngày hội Người khuyết  tật. 

- Chủ động rà soát các văn bản đã đến kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết. Báo 

cáo Giám đốc Sở. 

- Nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến một số tỉnh, thành phố và Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương cho phép tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật trở lại sau khi dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát; cách thức tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật. 

- Chuẩn bị tốt các nội dung trình UBND tỉnh trong tháng 3 và tháng 4. 

4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao  

- Yêu cầu trong chiều ngày 22/3/2021 phải gửi Sở Tư pháp thẩm định dự 

thảo tiến độ xây dựng Nghị quyết của HĐND về chế độ dinh dưỡng đối với 

huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu, 

chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn.   

- Phối hợp thực hiện tốt công tác họp chuyên đề. 
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- Nhất trí lùi thời gian tổ chức giải thể thao lãnh đạo quản lý.  

- Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam 

(27/3) nghiên cứu tổ chức sớm hơn (như: Hội thảo chuyên đề). Có lãnh đạo dự  

và điều hành. 

- Trong chiều 22/3/2021 có báo cáo gửi đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại. 

- Đối với Điều lệ giải thể thao: Yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa 

Phòng Quản lý TDTT và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, có sự phân 

công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. 

- Đối với công tác kêu gọi tài trợ thể thao: UBND tỉnh đã cho chủ trương 

đồng ý, sau khi được ký, duyệt, đồng chí Dương Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở 

chỉ đạo công tác vận động, kêu gọi tài trợ. Yêu cầu các khoản tài trợ cần rõ 

ràng, minh bạch.  

5. Phòng Quản lý du lịch 

- Chuẩn bị video clip giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch Lạng 

Sơn, báo cáo với Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng (các nội dung như: Công 

tác thực hiện các Nghị quyết của tỉnh về du lịch, các dự án trọng điểm về du 

lịch, công tác liên kết giữa các tỉnh, thành và vùng trong phát triển du lịch,...).   

- Trao đổi để trình ký Hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐNĐ, ngày14/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách 

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

2025. (đ/c Hoàng Thế Vinh chỉ đạo thực hiện) 

- Xây dựng báo cáo quy trình thực hiện lập hồ sơ trình UNESCO công 

nhận công viên địa chất toàn cầu đối với dãy núi Bắc Sơn để báo cáo cấp trên. 

- Phối hợp tham mưu dự toán nguồn kinh phí tham gia chương trình du 

lịch qua những miền di sản Việt Bắc năm 2021. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung tiếp theo 

sau khi đã hoàn thành chương trình khảo sát để xây dựng điểm du lịch đối với 

các điểm: Thác Xăng - Thác Mây (huyện Văn Lãng) và Làng Pò Kít (huyện 

Lộc Bình). Yêu cầu nghiên cứu, đánh giá sự liên kết của các điểm du lịch này 

với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.  

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

1. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật 

- Tích cực phối hợp với Văn phòng Sở và Sở Tài chính để thực hiện dịch 

vụ tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; nghiên cứu kỹ lưỡng và có đơn vị tư 

vấn,... (nghiên cứu thống nhất xây dựng Đề án trước hay xin chủ trương trước) 

về hoạt động sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh. 

- Xem xét công tác tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật sau dịch 

Covid-19; nghiên cứu cách thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử.  



4 

- Thực hiện chi tiết về Maket bầu cử theo yêu cầu của Sở Tài chính. 

- Yêu cầu có văn bản gửi Sở để xem xét báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh 

về chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn Nghệ thuật. 

- Xem xét, nghiên cứu, tham mưu kinh phí tổ chức các hoạt động (như 

chương trình: Điêu khắc nghệ thuật); sự điều chỉnh tăng giảm kinh phí tổ chức 

các chương trình khác.   

- Đối với chương trình kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, 

yêu cầu các hoạt động cần có phương án: Đấu thầu, dự thảo kế hoạch gửi Sở 

để báo cáo UBND tỉnh. 

2. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

- Lưu ý công tác sửa chữa trụ sở làm việc của đơn vị. 

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị, bám sát nội dung 

quy chế hoạt động của đơn vị đã ban hành; nâng cao tinh thần, thái độ, trách 

nhiệm cho toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thực hiện hiện nhiệm vụ 

được giao sau khi có sự tổ chức, sắp xếp lại nhân sự. 

3. Thư viện  

- Đơn vị đã có báo cáo tổng hợp về dự án Bill Gate. Trước thực trạng 

hoạt động yếu kém của dự án do thiếu nguồn kinh phí, yêu cầu đơn vị tập 

trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp duy trì và tổ chức hoạt động hiệu quả, 

có kiến nghị, đề xuất; gửi báo cáo về Sở để trình UBND tỉnh xin cấp kinh phí 

hoạt động cho cấp huyện và cấp xã.  

- Đề xuất với UBND tỉnh về công tác sửa chữa, phối hợp với đơn vị tư 

vấn, Ban quản lý dự án của Sở và các đơn vị có liên quan họp thống nhất 

phương án sửa chữa (yêu cầu có văn bản để gửi UBND tỉnh trước ngày 

26/3/2021).    

- Phối hợp với Văn phòng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại lãnh đạo đơn 

vị. 

- Chủ động thực hiện tốt công tác tổ chức các hoạt động (Ngày Sách, 

Văn hóa Đọc); luân chuyển sách theo chức năng, chuyên môn của đơn vị. 

4. Bảo tàng 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác khảo sát tại huyện Văn Lãng. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉnh lý, sắp xếp tư liệu, hiện vật;  

- Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình báo cáo Giám đốc Sở 

về công tác quản lý kho, sắp xếp tài liệu, tư liệu, bảo vật, hiện vật… (yêu cầu 

gửi báo cáo trước ngày 26/3/2021). 

5. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

- Tăng cường sự phối hợp giữa Phòng Quản lý TDTT và Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu TDTT về xây dựng Điều lệ giải thể thao. 
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- Đối với giải thể thao lãnh đạo quản lý: Yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, 

xem xét mở rộng đối tượng. Tham mưu, đề xuất gửi báo cáo về Sở để trình 

UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện. 

- Tập trung chuẩn bị, dự kiến giữa tháng 4/2021 sẽ tổ chức họp chuyên 

đề của Sở đối với Đề án Bóng đá và Sân vận động. (đồng chí Dương Minh Tuệ 

chỉ đạo thực hiện)  

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chấm giải thể thao. 

6. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch 

- Phối hợp với Văn phòng, Phòng Quản lý Du lịch thực hiện tốt các quy 

định về biển, bảng, panô; có đề xuất, báo cáo lãnh đạo Sở; tiến hành khảo sát, 

nghiên cứu phương án tổ chức thực hiện. 

- Tham gia các chương trình quảng bá, xúc tiến về du lịch yêu cầu cần có 

sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; sự tham gia của các doanh nghiệp.   

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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