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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 23 (ngày 07/6/2021) 

 

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức họp 

giao ban thường kỳ tuần 23, năm 2021. 

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

vụ; trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

Vắng: Đ/c Trần Anh Tuấn - Phó phòng Quản lý Du lịch (nghỉ phép). 

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

  

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở kiểm tra lại việc đăng ký xây 

dựng Đề tài khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ. Đôn đốc thực hiện việc thực 

hiện đăng ký Đề tài tại đơn vị.  

2. Yêu cầu các phòng, đơn vị nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động 

nghiêm túc chấp hành phòng dịch Covid-19 (bố trí bàn đặt dung dịch khử khuẩn, 

dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang...); lãnh đạo các phòng, đơn vị tuyên truyền, chỉ 

đạo 100% công chức, viên chức, người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezone. Báo cáo số lượng người đã sử dụng ứng dụng Bluezone về Văn phòng 

Sở trước ngày 10/6/2021 qua bà Lê Hải Yến, chuyên viên Văn phòng Sở để tổng 

hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm tập trung vào việc thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; các nhiệm vụ 

do Giám đốc Sở phê duyệt năm 2021 và các nhiệm vụ được giao khác gắn với việc 

thực hiện chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt 

hành động, sáng tạo bứt phá”. Báo cáo gửi về Sở trước trước ngày 12/6/2021 (các 

phòng, các bộ phận thuộc Văn phòng gửi trực tiếp cho ông Trần Đức Thịnh, 

chuyên viên Văn phòng Sở). 

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, CHUYÊN MÔN 

1. Văn phòng Sở 

- Ban hành văn bản tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở và 

các đơn vị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên và các cơ quan chức 

năng. 
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- Chủ động tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành 6 tháng đầu 

năm 2021 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Nghiên cứu tổ chức 

Hội nghị sơ kết trực tuyến. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ 

đảm bảo thời gian quy định. 

- Theo dõi lập nhiệm vụ quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi di tích quốc gia 

đặc biệt - di tích lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn; đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công  

trình: Thư viện, Nhà ở cho vận động viên, trụ sở Sở.  

- Đôn đốc, hương dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện đúng tiến độ về công 

tác tài chính trong 6 tháng đầu năm 2021; trong báo cáo sơ kết 6 tháng yêu cầu có 

nội dung rõ ràng về tài chính. 

- Nghiên cứu thực hiện công tác văn thư lưu trữ; tham mưu cho lãnh đạo Sở 

ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác văn thư lưu trữ. 

2. Thanh tra Sở 

- Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động quảng 

cáo trực quan, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm. 

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được 

phê duyệt. 

3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Trong tuần 23 tham mưu tổ chức họp góp ý kiến dự thảo Đề án "Bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền 

Tả  Phủ thành phố Lạng Sơn đến năm 2025". Hoàn thiện dự thảo Đề án trình 

UBND tỉnh. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6 phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

- Nghiên cứu đề xuất phương án Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các 

dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2021 tại Lạng Sơn. 

 - Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Phòng Quản lý Du 

lịch xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 

14/11/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. 

4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao  

- Chủ động thực hiện và khẩn trương xin ý kiến của các ngành đối với dự 

thảo Đề án Bóng đá Nam; Đề án cho thuê sân vận động Đông Kinh. 

- Nghiên cứu tham mưu văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố 

về hoạt động TDTT cho người dân tại địa bàn đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới. 

5. Phòng Quản lý du lịch 
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- Tiếp tục chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và đưa vào khai thác Làng Văn hóa truyền thống 

gắn với phát triển du lịch cộng đồng thôn Pò Kít, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình 

phù hợp với điều kiện, tình hình dịch Covid-19 hiện nay. 

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch đề xuất phương án sử 

dụng kinh phí tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn, có thể xem xét phương án kết 

hợp với 01 đơn vị huyện để tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch của huyện 

hoặc các hoạt động phù hợp. Tham mưu văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh.  

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

1. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình xây dựng phương án tổ 

chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh và Ngày hội văn hóa, thể thao và du 

lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2021 tại Lạng Sơn. 

- Đối với khu đất tập thể: Yêu cầu đơn vị có văn bản gửi Sở, trong đó có nội 

dung đề xuất thực hiện công tác quản lý đất đai, xử lý theo hướng đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân.  

- Xem xét lại nguồn kinh phí thực hiện trình diễn trang phục. Nghiên cứu 

phương án kết hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình để thực hiện.  

2. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

Phối hợp với Văn phòng ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp Thành 

Nghĩa nghiêm túc chấp hành quy định. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành 

cần tham mưu các biện pháp, chế tài xử lý. 

3. Thư viện  

Phối hợp với Văn phòng xem xét, rà soát lại các hạng mục công trình tại trụ 

sở Thư viện, trình lãnh đạo Sở. 

4. Bảo tàng 

- Rà soát công tác sắp xếp, chỉnh lý tài liệu, hiện vật để tiến tới thực hiện số 

hóa quản lý tài liệu, hiện vật. 

- Hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm Đề án bảo tồn, phát huy trang phục truyền 

thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

- Duy trì công tác trưng bày phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh. 

5. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án cho thuê Sân vận động Đông Kinh. 

- Duy trì công tác huấn luyện vận động viên năng khiếu, đảm bảo các điều 

kiện về phòng chống dịch cho vận động viên.  

- Nghiên cứu việc tổ chức các lớp thể thao năng khiếu hè phù hợp với tình 

hình mới hiện nay. 

6. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch 
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- Phối hợp với Văn phòng, Phòng Quản lý Du lịch nghiên cứu đề xuất xây 

dựng Pano quảng bá du lịch tại cao tốc  Bắc Giang – Lạng Sơn (dự kiến tại huyện 

Hữu Lũng: yêu cầu trong tuần tham mưu ban hành văn bản báo cáo UBND tỉnh để 

xin cấp kinh phí thực hiện. Tham mưu Thư ngỏ gửi các doanh nghiệp để kêu gọi 

xã hội hóa xây dựng pano tại địa điểm nêu trên. 

- Phối hợp với Phòng quản lý Văn hóa và Gia đình nghiên cứu đề xuất nội 

dung quảng bá hình ảnh trang phục dân tộc là các sản phẩm của Đề án bảo tồn, 

phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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 (chỉ đạo);  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Lưu: VT, VP. (TĐT) 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vi Anh Thắng  
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