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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm  

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ 

chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

Thành phần gồm: Lãnh đạo Sở; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ, trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; trưởng Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố. 

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo sơ kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Các ý kiến tập trung vào những 

việc đã và đang triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, 

những đề xuất, kiến nghị và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 

diễn biễn rất phức tạp, gây ảnh hưởng vô cùng nặng nề, các hoạt động VHTTDL bị 

hoãn, dừng hoặc giảm quy mô, tuy nhiên các cơ quan, đơn vị của ngành từ tỉnh đến 

cơ sở đã khắc phục khó khăn, thích ứng tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao 

theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên trong tình hình mới hiệu quả nổi bật. 

Tuy nhiên vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo và kết quả thực hiện đối với các hoạt động VHTTDL và gia đình chưa được 

toàn diện; việc đầu tư, xây dựng thiết chế phục vụ VHTTDL ở cơ sở còn hạn chế; 

công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên và phát triển thể thao thành tích cao 

tuy đã đạt một số kết quả, nhưng chưa đáp ứng so với yêu cầu trong giai đoạn mới; 

công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thể thao và du 

lịch vẫn còn khó khăn, bất cập; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh chưa 

thực sự đáp ứng với tiềm năng và yêu cầu; công tác khảo sát vẫn chưa đạt được kết 

quả rõ rệt, nổi bật; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là đối với cơ sở có 

lúc chưa được thường xuyên, chưa tạo ra được sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt 

nhiệm vụ phát triển các phong trào văn hóa, thể thao tại cơ sở. 

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác VHTTDL và gia đình 6 

tháng cuối năm 2022. Giám đốc Sở, kết luận chỉ đạo tập trung thực hiện một số 

nhiệm vụ trong tâm như sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2022 của tỉnh “Siết chặt kỷ cương, 

tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; quyết liệt trong 
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công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tô chức triển khai thực hiện tốt, đúng tiến độ về việc 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. 

Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm của ngành được giao năm 

2022. 

- Yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo Kế 

hoạch số 46/KH-SVHTTDL, ngày 21/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2022. Thực hiện tốt 

việc quản lý các dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; tích cực tuyên truyền, hướng 

dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính của ngành. 

2. Lĩnh vực Văn hóa, Gia đình 

- Tiếp tục duy trì các loại hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật ngày càng phát 

triển nâng cao chất lượng, phát triển số lượng. 

- Quan tâm công tác phục dựng, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản vật 

thể, phi vật thể; trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn; tăng cường huy động nguồn 

lực xã hội hóa trong công tác phục dựng và tôn tạo di tích, di sản. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa theo 

sự phân cấp quản lý về cơ sở. Tăng cường phối hợp tốt hơn về công tác quản lý 

nhà nước giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và Phòng Văn hóa và 

Thông tin các huyện, thành phố. 

- Đối với những đề án, chương trình, kế hoạch đã được ban hành phê duyệt 

các đơn vị chủ động bám sát, nghiên cứu, triển khai thực hiện thực chất (kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND, ngày 14/12/2020 của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân 

tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Đề án 

bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề án Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề 

án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề án bảo tồn trang phục truyền thống 

các dân tộc thiểu số Việt Nam…) 

-  Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, 

làm công tác nghiên cứu chuyên sâu, tận dụng các thế mạnh của nguồn lực có sẵn 

tại địa phương như các nghệ sỹ, nghệ nhân nhân dân, nhà nghiên cứu để tham mưu 

xây dựng các chương trình chuyên sâu hơn. 

- Tiếp tục tham mưu các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội 

dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó 

trọng tâm là bình xét các danh hiệu văn hóa; việc công nhận lại cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 
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04/2022/QĐ-TTG ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới xoá bỏ 

bạo lực đối với phụ nữ (25/11), triển khai Bộ tiêu chí ứng xử gia đình theo Quyết 

định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Kế hoạch của UBND 

tỉnh. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ Gia đình phát 

triển bền vững, nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 

- Chủ động, tăng cường hơn trong công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành 

liên quan, giữa 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), tiếp tục phát huy sự thống nhất, chặt chẽ và 

hiệu quả. 

3. Lĩnh vực Thể thao: 

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao của Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố tích cực tham mưu, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện tốt cuộc 

vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; các hoạt động, 

nội dung, chương trình của Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai 

đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn và tiếp tục chú trọng đẩy mạnh, nâng cao các hoạt 

động thể dục, thể thao quần chúng tại cơ sở phát triển đồng đều rộng khắp, thu hút 

nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia tập luyện. 

- Các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ IX (dự kiến tổ chức vào ngày 25/9/2022) đồng thời tham gia thi đấu 04 môn 

thể thao tại Đại hội, hoàn thành bế mạc, tổng kết và tham dự Đại hội Thể thao toàn 

quốc tổ chức vào tháng 11/2022 tại tỉnh Quảng Ninh. Lưu ý: các Trung tâm Văn 

hóa- Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tham mưu cho 

UBND các huyện, thành phố lựa chọn, thành lập đoàn vận động viên tham gia Lễ 

khai mạc và thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh đảm bảo thành phần, số lượng theo 

quy định. 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, xây dựng, thu hút và tạo điều kiện 

nuôi dưỡng phát triển các vận động viên năng khiếu, có tiềm năng của tỉnh, phấn 

đấu mang lại thành tích cao. 

- Quan tâm nâng cao, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ TDTT trên địa bàn 

toàn tỉnh, từng bước tăng số lượng và chất lượng sân thể thao, cơ sở vật chất phục 

vụ tập luyện TDTT cơ sở. Tập trung quản lý thiết chế thể thao, phối hợp đồng bộ 

giữa các cấp, các ngành một cách bài bản, chặt chẽ trong xây dựng, phát triển thiết 

chế thể thao ở cơ sở. 

- Triển khai, cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển Bóng đá tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung tổ chức, huấn luyện đội Bóng đá năng 

khiếu lứa tuổi U11 của tỉnh. 
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- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, 

thúc đẩy, quan tâm phát triển phong trào TDTT trên địa bàn quản lý; quan tâm huy 

động các nguồn lực xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia 

vào các hoạt động phòng trào và đầu tư cơ sở vật chất TDTT. Tham gia đầy đủ các 

giải thi đấu thể thao cấp tỉnh. 

4. Lĩnh vực Du lịch: 

- Tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 04-

CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 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, cần có mục tiêu, chỉ 

tiêu cụ thể. 

- Hoàn thành hệ thống du lịch thông minh; tiếp tục tăng cường xúc tiến 

quảng bá và xây dựng các sản phẩm du lịch tại địa phương; Phòng Văn hóa Thông 

tin các huyện, thành phố tập trung tham mưu hoàn thiện Đề án phát triển du lịch 

cấp huyện; tiếp tục tăng cường xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng 

phù hợp với từng địa phương. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố cần tăng cường tham 

mưu, xây dựng nguồn nhân lực, có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, thu hút nhân lực 

có chuyên ngành về du lịch. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND, ngày 

14/12/2020 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; Phòng Văn hóa và Thông 

tin rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, một số hạn chế, khó khăn trong quá trình 

thực hiện, bổ sung giải pháp thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, chuyên môn, nghiệp 

vụ, đơn vị trực thuộc; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- LĐ Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, 

VH,TT&TT các huyện, TP;  

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 
- Lưu: VT, VP (NTHT). 

 TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vi Anh Thắng 
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