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    Kính gửi:  

 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đại biểu Trần Thị Sơn Thùy – đại biểu huyện Bắc Sơn; 

- Đại biểu Triệu Tuấn Hải – đại biểu huyện Văn Quan; 

- Đại biểu Vy Quang Dũng – đại biểu huyện Cao Lộc; 

- Đại biểu Phạm Quang Dũng và đại biểu Lộc Minh Hiệp 

- đại biểu Thành phố Lạng Sơn.  

 

 

Căn cứ văn bản số 628/HĐND-VP ngày 13/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn về trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh 

khóa XVII; 

 Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trả lời các ý kiến chất vấn tại kỳ họp đối 

với các lĩnh vực liên quan đến ngành như sau: 

1. Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Triệu Tuấn Hải – đại biểu 

huyện Văn Quan 

Đại biểu Triệu Tuấn Hải chất vấn: “Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cho biết những giải pháp quảng bá, giới thiệu, xây dựng, phát triển 

sản phẩm văn hóa, du lịch để tiếp tục góp phần thu hút khách du lịch đến với 

địa bàn Lạng Sơn trong thời gian tới. Đặc biệt là sau khi dịch bệnh được 

khống chế”. 

* Trả lời chất vấn của đại biểu như sau: 

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực thực hiện 

các biện pháp kích cầu, phục hồi du lịch, tổ chức các sự kiện như giới thiệu 

văn hóa, du lịch Lạng Sơn; Sở tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du 

lịch, xây dựng thương hiệu du lịch, triển khai xây dựng, phát triển hệ thống 

du lịch thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ và những ưu thế của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 vào phát triển du lịch, cụ thể trên hệ thống du lịch 

thông minh hiện nay đã có hơn 2,3 triệu lượt khách du lịch tìm kiếm thông 

tin về du lịch Lạng Sơn; liên kết với các website của Tổng cục Du lịch và 

website du lịch của  35 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài ra, hiện nay Sở 

đang thực hiện các quy trình xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận 

Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn, khi được công nhận sẽ là một mô 



hình phát triển kinh tế-xã hội bền vững, sẽ là sản phẩm du lịch đặc trưng của 

tỉnh. 

Để tiếp tục thực hiện quảng bá, giới thiệu, xây dựng, phát triển sản 

phẩm văn hóa, du lịch thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn. Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu, triển khai các giải pháp trong thời 

gian tới như sau:  

Một là, Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường du lịch, ứng xử văn minh, lịch sự để xây dựng hình ảnh tốt đẹp về 

điểm đến, con người Lạng Sơn đến với du khách; tích cực quảng bá những di 

sản đã được công nhận đến công chúng, doanh nghiệp du lịch, báo chí nhằm 

tạo hiệu ứng quảng bá lan tỏa, khẳng định thương hiệu văn hóa đến khách du 

lịch trong và ngoài nước. Đổi mới cách thức quảng bá, xúc tiến du lịch; tận 

dụng thế mạnh cách mạng công nghệ 4.0 để quảng bá du lịch Lạng Sơn . 

Hai là, Phát triển thị trường và đa dạng hóa sản phẩm du lịch . Trong 

những năm tiếp theo, chú trọng khai thác thị trường với các nhóm sản phẩm 

du lịch nghỉ dưỡng hồ và núi, du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, du 

lịch chơi golf, leo núi thể thao, du lịch thể thao trên mặt hồ, vui chơi giải trí, 

chăm sóc sức khỏe, xây dựng phát triển công viên địa chất Lạng Sơn tiến tới 

trình công nhận công viên địa chất toàn cầu. 

 Ba là, Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch. Xây dựng 

chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng phục vụ. Xây dựng và tập 

huấn triển khai quy trình đào tạo lại, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao năng 

lực nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và xây dựng nội dung chương trình 

đào tạo lại, dạy nghề lại, huấn luyện và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn, ngoại ngữ.... 

Bốn là, Tăng cường công tác liên kết, hợp tác, xúc tiến đầu tư du lịch. 

Mở rộng liên kết, hợp tác với các tỉnh/thành phố trong nước về phát triển du 

lịch; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, nguồn lực đầu tư 

trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ phù hợp với tiềm năng của tỉnh. 

Đó là 04 giải pháp trọng tâm mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang 

tích cực tham mưu triển khai để quảng bá, giới thiệu, xây dựng, phát triển sản 

phẩm văn hóa, du lịch để tiếp tục góp phần thu hút khách du lịch đến với 

Lạng Sơn trong tình hình mới khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát. 

2. Nội dung chất vấn của đại biểu Trần Thị Sơn Thùy – đại biểu 

huyện Văn Quan 

“Đại biểu Trần Thị Sơn Thùy nêu 03 nội dung:  

Một là, nguồn kinh phí nhà nước đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn thấp, 

chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này; công tác quảng bá, 

xúc tiến đầu tư về du lịch cộng đồng còn hạn chế.  



Hai là, đối với các làng du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh nhất là tại 

02 huyện Bắc Sơn và Hữu Lũng, kinh phí chủ yếu do các hộ gia đình  kinh 

doanh du lịch tự bỏ kinh phí. 

Ba là, công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc phát triển du lịch cộng 

đồng để thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm 

giầu, chưa khơi được ý thức làm giầu tại các địa bàn khác.  

Đại biểu có đặt câu hỏi: “Xin hỏi đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; đồng chí có giải pháp gì để tích cực tham mưu cho UBND 

tỉnh khắc phục những khó khăn trên; sớm thúc đẩy các mô hình du lịch cộng 

đồng tiếp tục nhân rộng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại các huyện còn lại 

trong thời gian tới, góp phần để du lịch cộng đồng trở thành một thành tố 

quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.  

* Trả lời chất vấn của đại biểu như sau: 

Sự phát triển du lịch cộng đồng tại Lạng Sơn trong những năm gần đây đã 

góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch Lạng Sơn. Sau hơn 10 năm, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai hỗ trợ, hướng dẫn những hộ dân đầu 

tiên làm du lịch cộng đồng tại xã Quỳnh Sơn và tiếp theo đó là 04 điểm du lịch 

cộng đồng tại 2 huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, đã hỗ trợ một số trang thiết bị vật 

chất, biển chỉ dẫn, thuyết minh, tập huấn nghiệp vụ phục vụ khách, nâng cao nhận 

thức về du lịch cộng đồng, giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm du lịch cộng đồng. 

Sau một thời gian hoạt động có hiệu quả, số hộ gia đình đăng ký tham gia kinh 

doanh dịch vụ du lịch cộng đồng ngày càng tăng lên, đến nay trên địa bàn toàn 

tỉnh có 34 hộ tại 05 điểm du lịch cộng đồng Bắc Quỳnh (Quỳnh Sơn), Vũ Lăng, 

Hoan Trung (Bắc Sơn);  Hữu Liên,  Yên Thịnh (Hữu Lũng). 

Du lịch cộng đồng ở Lạng Sơn được đánh giá cao bởi phong cảnh đẹp, 

thiên nhiên đa dạng, hoang sơ, người dân thân thiện với văn hóa độc đáo, đặc sắc. 

Chất lượng dịch vụ, phục vụ khách du lịch của các làng du lịch cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh đang từng bước được nâng cao. Chính vì vậy, trong những năm qua 

sản phẩm du lịch cộng đồng tại Lạng Sơn đã thu hút một lượng du khách lớn, 

trong đó có cả khách nước ngoài từ các nước châu Âu, châu Úc, ASEAN đến 

tham quan. Lượng khách bình quân qua các năm tại mỗi điểm du lịch cộng đồng 

đạt trên 5.000 lượt khách/năm. 

Thực tế cho thấy, hoạt động du lịch cộng đồng đã giúp đời sống của người 

dân tại các xã có sự thay đổi và cải thiện đáng kể. Nguồn thu nhập được nâng cao 

từ các hoạt động đón tiếp và phục vụ khách. Kết quả là các hộ gia đình tự nhận 

thấy lợi ích của hoạt động du lịch đã thực hiện xã hội hóa đầu tư về cơ sở vật 

chất, xây dựng, sửa chữa và nâng cấp nhà đủ tiêu chuẩn đón tiếp khách. Mức xã 

hội hóa bình quân của mỗi hộ gia đình từ 300 - 500 triệu đồng. Đặc biệt môi 

trường du lịch đã được thay đổi: như cách ứng xử giữa người dân với khách du 

lịch; môi trường tự nhiên được gìn giữ, cảnh quan thôn bản có nhiều thay đổi theo 

hướng tích cực: trồng hoa, cải tạo không gian xanh, sạch, đẹp, tạo sự hài lòng và 

ấn tượng với khách du lịch. Đồng thời, du lịch cộng đồng đã góp phần bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương theo hướng bền vững: 



kiến trúc nhà truyền thống được người dân ý thức bảo vệ, tôn tạo; các làn điệu 

dân ca, lễ hội, làng nghề truyền thống,… được khôi phục và phát huy nhằm phục 

vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá của khách du lịch.  

Nhận thấy tiềm năng, vai trò của du lịch cộng đồng, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025. Bước đầu đã có 

nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu. Các huyện có tiềm năng 

phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng cũng như các huyện có mô hình du lịch 

cộng đồng đang hoạt động đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết. 

(tổng kinh phí đã hỗ trợ trong năm 2021 đến nay là 230 triệu đồng cho 09 hộ 

dân và xây dựng hệ thống biển thuyết minh, chỉ dẫn tại điểm du lịch cộng 

đồng) 

Tuy nhiên, hiện nay còn một số hạn chế, tồn tại trong phát triển du lịch 

cộng đồng chưa tương xứng với tiềm năng như ý kiến của đại biểu Trần Thị Sơn 

Thùy đó là: nguồn kinh phí nhà nước đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn thấp; Công 

tác xúc tiến, quảng bá đầu tư về du lịch cộng đồng còn hạn chế; công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về việc phát triển du lịch cộng đồng còn chưa được 

lan tỏa mạnh mẽ. 

Để khắc phục những hạn chế đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp 

tục triển khai các giải pháp như sau: 

Một là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch cộng 

đồng một cách chuyên nghiệp. Nội dung, hình thức tuyên truyền cũng cần đa 

dạng và phong phú, đặc biệt tận dụng sức mạnh truyền thông, trang mạng xã 

hội…  

Hai là: tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương cùng phát 

triển du lịch cộng đồng, đặc biệt cần huy động sự tham gia tích cực của các tổ 

chức, đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh 

niên… Huy động nguồn lực từ trong nhân dân, khuyến khích dân tham gia làm du 

lịch cộng đồng để tăng thu nhập của mình, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Định hướng, hướng dẫn và có các qui định đối với cộng đồng cư dân trong hoạt 

động du lịch để tránh tình trạng lai căng, du nhập văn hóa không lành mạnh, bảo 

vệ và giữ gìn môi trường xã hội - nhân văn, văn hóa bản địa, bảo vệ và giữ gìn 

môi trường thiên nhiên, tránh tình trạng bê tông hóa, phát triển bền vững.  

Ba là: Chú trọng về chất lượng hơn số lượng, không dàn trải: tập trung 

phát triển sản phẩm du lịch, nắm bắt những cái độc đáo của từng làng, nâng tầm 

phát triển thành sản phẩm độc đáo, riêng biệt để trở thành điểm nhấn của địa 

phương đó. Cụ thể, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng 2 điểm du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN từ nay đến năm 2025 

Bốn là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của từng địa phương theo đúng 

định hướng, xác định yếu tố truyền thống, đặc trưng riêng có; xây dựng sản 



phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách du lịch mà vẫn giữ được nét văn hóa, giá trị 

truyền thống của địa phương. 

Năm là tăng cường liên kết ngành, lĩnh vực để hỗ trợ phát triển du lịch 

cộng đồng, trong đó: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều 

phối Nông thôn mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp quản 

lý, định hướng, hỗ trợ khai thác, phát huy các giá trị di sản, văn hóa, sinh thái và 

nông nghiệp để phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới và 

các ngành liên quan.  

  Sáu là , Giúp cộng đồng dân cư kết nối với các hãng lữ hành trong và ngoài 

nước để có nguồn khách để cùng phát triển du lịch; tổ chức tập huấn, hướng dẫn 

người dân về cách làm du lịch cộng đồng, về các kỹ năng nghiệp vụ phục vụ 

khách du lịch như lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, hướng dẫn du lịch... kể cả vấn đề 

quản lý, phân chia lợi ích kinh tế trong cộng đồng.   

3. Nội dung chất vấn của đại biểu Vy Quang Dũng – đại biểu huyện 

Văn Quan 

“Đại biểu Vy Quang Dũng đề nghị trả lời việc thực hiện Chương trình 

số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về Chương tình hành 

động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thức XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, UBND tỉnh đã 

xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 

(tại Quyết định số 825-QĐ-UBND ngày 19/4/2021) 

Tuy nhiên, đến tháng 7/2022 đã hơn 12 tháng triển khai thực hiện Đề 

án, Sở chưa xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án (được quy định tại phần V. 

Tổ chức thực hiện).  

Đề nghị cho biết nguyên nhân, lý do sao chưa ban hành kế hoạch triển 

khai thực hiện, trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan và đề ra giải pháp 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trong triển khai Đề án” 

* Trả lời chất vấn của đại biểu như sau: 

Đối với nội dung tham mưu tổ chức thực hiện Đề án: Trong năm 2021, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2021 và xin ý kiến góp ý của các sở, 

ngành liên quan và báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh1. Tuy nhiên, sau khi xem 

xét, nội dung nhiệm vụ của đề án được cụ thể hóa tại kế hoạch phát triển du lịch 

tỉnh Lạng Sơn hàng năm của Ban Chỉ Đạo phát triển du lịch và các kế hoạch năm, 

kế hoạch liên quan khác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch2. Vì vậy đã không 

ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án. 

                                           
1 Văn bản số 565/SVHTTDL-QLDL ngày 11/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến góp ý đối với dự 

thảo Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát triển du lịch đến năm 2030” năm 2021; 
2 Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 25/01/2022 của Ban chỉ đạo Phát triển du lịch về kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Phát 

triển du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

Kế hoạch số 29/KH-SVHTTDL ngày 08/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021 



Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu Kế 

hoạch triển khai thực hiện 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” trong Chương trình hành động số 23-CTr/TU 

ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ XVII,nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030. Đồng thời triển khai nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Đề án lồng 

ghép với các nhiệm vụ của ngành hàng năm. 

4. Nội dung chất vấn của đại biểu Phạm Quang Dũng và đại biểu Lộc 

Minh Hiệp -  đại biểu Thành phố Lạng Sơn  

- Đại biểu Phạm Quang Dũng chất vấn: “Theo báo cáo của ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, qua khảo sát, giám sát cho thấy sau khi về đích Nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020, một số nhà văn hóa thôn còn chưa đảm bảo về tiêu chí 

số 6 về cơ sở vật chất văn hóa như quy hoạch thiếu diện tích, thiếu công trình phụ 

trợ, thiếu sân tập thể thao đơn giản, tỷ lệ nhà văn hóa thôn được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất rất thấp. Để giải quyết nội dung này UBND tỉnh, các 

huyện, thành phố, các ngành chức năng cần có giải pháp gì để khắc phục? 

 - Đại biểu Lộc Minh Hiệp chất vấn: “ Theo báo cáo của ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, qua khảo sát, giám sát cho thấy sau khi về đích Nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020, một số nhà văn hóa thôn còn chưa đảm bảo về tiêu chí 

số 6 về cơ sở vật chất văn hóa như quy hoạch thiếu diện tích, thiếu công trình phụ 

trợ, thiếu sân tập thể thao đơn giản, tỷ lệ nhà văn hóa thôn được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất rất thấp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có giải 

pháp gì trong thời gian tới?”  

* Trả lời chất vấn của đại biểu như sau: 

 Với 02 chất vấn của đại biểu liên quan đến tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất 

văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: 

 Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Lạng Sơn có 65 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, đầu tư xây mới 278 nhà, nâng cấp, sửa chữa 252 nhà văn hóa thôn (có 

860/860 thôn có nhà văn hóa). Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn này là 92.538 triệu 

đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh đầu tư 50.598 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 

đầu tư 11.052 triệu đồng, xã hội hóa tiền mặt 30.761 triệu đồng, nhân dân đóng 

góp 23.553 ngày công lao động và hiến 6.488m2 đất để xây dựng nhà văn hóa 

thôn. Tại thời điểm thẩm định tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, toàn bộ 

những nhà văn hóa thôn đều đạt chuẩn nông thôn mới (Theo Quyết định số 

315/QĐ-UBND), đáp ứng đủ về diện tích nhà, chỗ ngồi, trang thiết bị phục vụ 

sinh hoạt, phù hợp với quy mô dân số… 

                                                                                                                                      
Kế hoạch số 41/KH-SVHTTDL ngày 05/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022 

Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2022 



 Trong những năm qua, thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp thôn 

nên một số nhà văn hóa được xây dựng trước đó không đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng do thiếu diện tích vì dân số tăng lên, một số thôn sau khi sáp nhập có 

khoảng cách địa lý giữa các hộ gia đình trong thôn xa, có thôn lên đến vài km đã 

phần nào ảnh hưởng đến việc triệu tập Nhân dân tổ chức họp thôn, một số nhà 

văn hóa đã xuống cấp một phần trong quá trình sử dụng sinh hoạt, nhất là các 

công trình phụ trợ.  

Hiện nay, một số nhà văn hóa đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 

2022 sau khi sáp nhập thôn dẫn đến thiếu diện tích sử dụng, thiếu công trình phụ 

trợ, thiếu sân tập thể thao đơn giản, tỷ lệ nhà văn hóa thôn được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất rất thấp. Để tháo gỡ vướng mắc này, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 499/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 

15/4/2022 về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, xây dựng quy chế quản lý, sử 

dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp.  

 Sau khi có Thông báo số 510/TB-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp 

chất vấn quý II năm 2022; Công văn số 2814/VP-KGVX ngày 25/6/2022 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp 

chất vấn quý II năm 2022; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 

962/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 19/7/2022 về việc Rà soát, thống kê, báo cáo 

sô lượng Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 đã sáp nhập, không đủ 

diện tích hoặc xuống cấp. Sau khi có tổng hợp xong Báo cáo của các đơn vị, Sở 

sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND để thực 

hiện các bước tiếp theo đối với những nhà văn hóa thôn đạt chuẩn giai đoạn 

2016-2020 sáp nhập, không đủ diện tích hoặc xuống cấp. 

Trên đây là nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Văn phòng Sở; 

- Phòng QLVH&GĐ, QLDL; 
- Cổng TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, QLDL. 
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