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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KL-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày        tháng      năm 2022 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong  

lĩnh vực văn hóa - gia đình, thể dục - thể thao, du lịch  

tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình  

 
 

 Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-SVHTTDL ngày 07/7/2022 của Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa - Gia đình, Thể dục - Thể thao, Du lịch 

tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình (thời kỳ thanh tra từ 01/01/2021 

đến 30/6/2022); Từ ngày 12/7/2022 đến ngày 27/8/2022, Đoàn Thanh tra 176 đã 

tiến hành thanh tra tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình. 

 Xét báo cáo kết quả thanh tra số 04 /BC-ĐTTr176 ngày 20/9/2022 của 

Trưởng đoàn thanh tra 176; Báo cáo số 366/BC-VHTT ngày 22/9/2022 của 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình về giải trình kết luận thanh tra; 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kết luận như sau: 

 I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Cơ cấu tổ chức 

Về biên chế: hiện nay phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình có 06 

công chức thuộc biên chế1, 01 công chức biệt phái. 

Về trình độ chuyên môn: 07 đại học2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Lộc Bình thiếu trình độ chuyên môn lĩnh vực thể dục - thể thao và du lịch. Về 

trình độ lý luận chính trị: 01 cao cấp, 03 trung cấp.  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình có tổ chức công đoàn sinh 

hoạt riêng; Chi bộ sinh hoạt ghép với Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện. 

2. Chức năng, nhiệm vụ (Theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 

26/7/2016 của UBND huyện Lộc Bình) 

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước 

về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản; 

bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ 

                                                 
1 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 05 công chức chuyên môn. (01 công chức biệt phái). 
2 bao gồm các chuyên ngành: Đại học Sư phạm (Trưởng phòng), Đại học Sư phạm Hà Nội (Phó Trưởng phòng), 

Quản lý văn hóa, văn hóa dân tộc - Đại học văn hóa Hà Nội, Công nghệ thông tin, kế toán, Đại học văn hóa Hà 

Nội (Công chức biệt phái) 
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sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn; thực hiện một số nhiệm 

vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật. 

Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công 

chức, cơ cấu ngạch công chức và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự 

chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Công tác tham mưu, triển khai thực hiện (biểu số 01) 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình đã tham mưu cho UBND 

huyện, các Ban Chỉ đạo của huyện ban hành 74 văn bản chỉ đạo triển khai thực 

hiện chương trình, kế hoạch, nội dung, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 

2022, cụ thể như sau:  

1.1. Lĩnh vực văn hóa gia đình (40 văn bản): 10 văn bản chỉ đạo tổ chức 

các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng năm 

2021, 2022 trên địa bàn huyện Lộc Bình; 09 văn bản chỉ đạo, tổ chức các hoạt 

động của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; 

13 văn bản chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Gia đình 

trên địa bàn huyện; 09 văn bản chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, 

bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa. 

1.2. Lĩnh vực thể dục thể thao (08 văn bản): Văn bản chỉ đạo thực hiện 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 

2021 - 2030; thực hiện chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em; 

hướng dẫn tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở. UBND 

huyện không thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, 

tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030. 

1.3. Lĩnh vực du lịch (25 văn bản): 02 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ 

đạo phát triển du lịch huyện; 23 văn bản chỉ đạo, tổ chức các hoạt động du lịch 

trên địa bàn huyện.  

Trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Lộc Bình đã ban hành 700 văn bản3  hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa - gia đình, 

thể dục - thể thao và du lịch trên địa bàn huyện. 

Nhìn chung, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình đã thực hiện 

tốt công tác tham mưu lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Các văn bản được 

triển khai kịp thời, cơ bản đầy đủ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Phòng không tham mưu thành 

                                                 
3 Năm 2021: 431 văn bản; 6 tháng đầu năm 2022: 296 văn bản. 
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lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt 

Nam giai đoạn 2020 - 2030. 

2. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình, Ban Chỉ đạo 

phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Ban chỉ đạo Phát 

triển du lịch, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc 

người Việt Nam 

2.1. Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình đã chủ động tham mưu xây 

dựng 02 kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo4, kết quả (biểu số 02):  

Năm 2021, hoàn thành 05/05 chỉ tiêu, đạt 100% (trong đó, vượt 03 chỉ tiêu, 

đạt 60%); hoàn thành 06/07 nội dung được giao, đạt 85,7%, 01 nội dung không 

hoàn thành do phòng chưa chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo5. 

6 tháng đầu năm 2022, hoàn thành 02/08 chỉ tiêu, đạt 0,25% (trong đó, 

vượt 01 chỉ tiêu); Kế hoạch gồm 11 nội dung, trong đó Phòng được giao chủ trì 

10 nội dung; 03 nội dung có thời gian hoàn thành trong 6 tháng đầu năm, đã 

hoàn thành 02/03 nội dung, đạt 66,7%6. 

2.2. Ban Chỉ đạo công tác gia đình: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Lộc Bình đã chủ động tham mưu xây dựng 02 kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ 

đạo7, kết quả: năm 2021, hoàn thành 10/11 nội dung, đạt 91%8; 6 tháng đầu năm 

2022, hoàn thành 05/11 nội dung, đạt 45,4%, 06 nội dung đang tiếp tục triển 

khai thực hiện. 

2.3. Ban chỉ đạo phát triển Du lịch: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Lộc Bình đã chủ động tham mưu xây dựng 02 kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ 

đạo9, kết quả: 

Năm 2021, hoàn thành 97,6%, không hoàn thành 01 nội dung trong mục 

xây dựng, phát triển sản phẩm và thị trường du lịch, nâng cao hiệu quả công tác 

xúc tiến quảng bá du lịch10.  

                                                 
4 Kế hoạch số 127/KH-BCĐ ngày 19/4/2021 về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021; Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 23/02/2022 về thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lộc Bình năm 2022 
5 Nội dung số 5: Tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, thông tin về nông thôn, ưu tiên các xã vùng sâu, xã khó 

khăn của huyện (Phòng VHTT hướng dẫn, chỉ đạo, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổ chức triển 

khai thực hiện): Không hoàn thành. Năm 2021, Phòng VHTT: Không ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. 

Trung tâm VHTTTT: Tổ chức và phối hợp tổ chức được trên 20 chương trình văn nghệ; 90% thôn, khu phố tổ 

chức được chương trình văn nghệ tại ngày Đại Đoàn kết toàn dân tộc 
6 Nội dung số 3: Xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt 

động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện Lộc Bình, giai đoạn 2022 - 2026 (thời gian hoàn thành quý I năm 2022): không hoàn thành. 
7 Kế hoạch số 101/KH-BCĐ ngày 29/3/2021 về hoạt động của BCĐ công tác Gia đình năm 2021; Kế hoạch số 

60/KH-BCĐ ngày 21/02/2022 về hoạt động của BCĐ công tác Gia đình năm 2022 
8 Không hoàn thành 01 nội dung số 11: phối hợp thực hiện khảo sát, học tập, triển khai các mô hình điểm về gia 

đình, phòng chống bạo lực gia đình. 
9 Kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 08/4/2021 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện Lộc 

Bình năm 2021; Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 28/01/2022 Kế hoạch hoạt động công tác du lịch huyện Lộc 

Bình năm 2022 
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6 tháng đầu năm 2022, hoàn thành 04/06 nội dung, đạt 66,7%; 02 nội 

dung đang tiếp tục triển khai thực hiện. 

 2.4. Phòng chưa tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 

tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 

trên địa bàn huyện Lộc Bình: không có kết quả 

Nhìn chung, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình đã chủ động tham 

mưu xây dựng kế hoạch của 03 Ban Chỉ đạo về công tác văn hóa, du lịch, tham 

mưu tổ chức thực hiện tương đối tốt, các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt 

mục tiêu theo kế hoạch. Tuy nhiên, chưa chủ động tham mưu thành lập Ban Chỉ 

đạo về công tác thể dục thể thao, còn tồn tại một số nội dung không hoàn thành 

đúng tiến độ, nguyên nhân do yếu tố chủ quan. 

 3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực văn hóa - gia đình 

3.1. Công tác tuyên truyền (biểu số 03) 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình chỉ đạo, hướng dẫn các đơn 

vị triển khai tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, đường lối của đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức, kết quả: Tuyên truyền miệng: 

Thông qua các buổi họp thôn, bản khu phố: 3.767 cuộc, 298.744 lượt người; 

Thông qua hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã: 4.262 cuộc, 163.580 lượt 

người; Tuyên truyền bằng xe loa: 134 buổi, 268 lượt. Tuyên truyền cổ động trực 

quan: 344 băng rôn, 430 cờ phướn, 670 chiếc pano, 510 câu khẩu hiệu trên bảng 

điện tử; Tuyên truyền trên internet: 669 tin bài trên trang thông tin điện tử của 

tỉnh, 291 tin bài trên trang Lộc Bình dấu ấn vùng Biên cương. 

Phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các hình 

thức tuyên truyền phong phú. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên Trang web 

Lộc Bình Dấu ấn vùng Biên cương (6 tháng đầu năm 2022 thực hiện tuyên truyền 

bằng 100% so với năm 2021) 

3.2. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa 

 a) Văn hóa vật thể 

Huyện Lộc Bình có 22 điểm, khu di tích trong danh mục kiểm kê di tích 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn11, trong đó có 01 di tích được xếp hạng cấp Quốc 

gia12 và 10 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Đến nay, huyện có 03 di tích cấp tỉnh được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất13; 01 khu di tích đã được quy hoạch 

vùng bảo vệ14; 08 khu, điểm di tích đã được khoanh vùng bảo vệ15 

                                                                                                                                                         
10 Nội dung không hoàn thành: không cung cấp miễn phí các ấn phẩm quảng bá du lịch tại một số nơi như: Nhà 

hàng, nhà nghỉ, khách sạn, điểm tham quan, điểm dừng chân trên địa bàn huyện (thuộc nội dung số 4) 
11 theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt và công bố 

danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó có: 04 di tích lịch sử; 09 di tích kiến trúc nghệ 

thuật; 04 di tích khảo cổ; 05 di tích danh lam thắng cảnh.  
12 Linh địa Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn) 
13 Đền Khánh Sơn (thị trấn Lộc Bình), chùa Trung Thiên (xã Tú Đoạn), đình Vằng Khắc (xã Vân Mộng) 
14 Khu du kích Chi Lăng (xã Tam Gia, Tú Mịch, Tĩnh Bắc) 
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b) Văn hóa phi vật thể 

* Hoạt động Lễ hội: Huyện Lộc Bình hiện có 13 lễ hội truyền thống quy 

mô cấp xã, trên địa bàn 08 xã, thị trấn16. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19, 100% xã, thị trấn không tổ chức lễ hội; Năm 2022, các xã, thị trấn 

không tổ chức lễ hội trong tháng giêng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổ 

chức 02 lễ hội vào tháng Tư âm lịch17. 

* Công tác triển khai các Đề án: Phòng tham mưu triển khai thực hiện Đề 

án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam” 

trên địa bàn huyện Lộc Bình; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức thành công 01 lớp múa sư tử tại xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình. 

 Nhìn chung, công tác quản lý các điểm, khu di tích, lễ hội, công tác triển 

khai thực hiện các Đề án về văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện được quản lý, 

thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên còn tồn tại việc tu sửa di tích khi chưa có sự 

đồng ý của cơ quan có thẩm quyền18. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc 

Bình chưa kịp thời, quyết liệt trong việc kiểm tra, xử lý sai phạm.  

3.3. Hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ 

Phong trào văn hóa, văn nghệ tiếp dục duy trì phát triển, các hoạt động văn 

hóa văn nghệ được tổ chức vào dịp lễ hội xuân, các ngày lễ kỷ niệm, thu hút 

người dân tham gia vào các hoạt động.  

Hiện nay toàn huyện có 17 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng; Trong 

thời kỳ thanh tra, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đã tổ chức 

và phối hợp tổ chức được trên 20 chương trình văn nghệ; trên 90% thôn, khu phố 

tổ chức được chương trình văn nghệ tại phần hội ngày Đại Đoàn kết toàn dân tộc 

18/11. Qua đó đã thu hút 30% tỉ lệ người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. 

 Nhìn chung hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ khá sôi động, Nhân 

dân hưởng ứng tham gia đông đảo. Tuy nhiên, số câu lạc bộ văn nghệ trên toàn 

huyện ít so với tiềm năng, còn thiếu sự hướng dẫn đối với cơ sở về công tác 

thành lập các câu lạc bộ. 

3.4. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

 3.4.1. Phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện tốt nội dung 

của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kết quả cụ thể: 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

                                                                                                                                                         
15 Đền Khánh Sơn (thị trấn Lộc Bình), chùa Trung Thiên (xã Tú Đoạn), Khu du kích Chi Lăng (xã Tam Gia, Tú 

Mịch, Tĩnh Bắc), Núi Phặt Chỉ (xã Mẫu Sơn), thác Bản Khiếng (xã Hữu Khánh), điểm cao chốt 424 (xã Yên 

Khoái), Khu nhà cổ (Biệt phủ) Vi Văn Định (xã Khuất Xá), Linh địa Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn). 
16 Thống Nhất, Minh Hiệp, Đồng Bục, TT Na Dương, Tú Đoạn, Khuất Xá, Tĩnh Bắc, TT Lộc Bình. 
17 Lễ hội được tổ chức sau khi tình dịch Covid-19 được nới lỏng gồm: Lễ hội Đình Pò Khưa (mùng 10/4 âm) xã 

Tam Gia; lễ hội Đình Vằng Khắc (17 - 18/4 âm) xã Thống Nhất 
18 Đền Khánh Sơn, thị trấn Lộc Bình. 
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- Năm 2021: 18.750/21.842 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 

(đạt 85,8%, vượt 5,8%); 173/220 khu dân cư đạt danh hiệu thôn, khu phố văn 

hóa văn hóa (đạt 78,6%, vượt 3,6%); 166/172 cơ quan, đơn vị danh hiệu cơ 

quan, đơn vị văn hóa (đạt 96,5%, vượt 1,5%); 76/220 thôn, khu phố có nhà văn 

hóa đạt chuẩn (đạt 34,54%, đạt mục tiêu); 36% người dân tham gia tập luyện thể 

dục thể thao thường xuyên (đạt mục tiêu). 

- Năm 2022:  

+ Công tác đăng ký các danh hiệu: 19.752/20.706  hộ  đăng  ký  phấn  đấu  

danh  hiệu  gia  đình  văn  hóa  (đạt  94,7%); 209/209  khu  dân  cư  đăng  ký  

phấn  đấu  danh  hiệu  khu  dân  cư  văn  hóa  năm  (đạt 100%); 100% các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa. 

+ Đến 30/6/2022, đạt 02/08 chỉ tiêu: 14/21 xã thị trấn có nhà văn hóa, có 

điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu nhi và nhi đồng (đạt 66,7%, 

vượt 9,6%); 21/21 xã, thị trấn có sân tập thể thao (đạt 100%, đạt mục tiêu). 

3.4.2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (biểu số 04) 

Phòng đã tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 

14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai được thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả: 100% chi đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, chi đoàn, chi hội, thôn, 

khu phố đã triển khai thực hiện Nghị quyết; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức tham gia học tập Nghị quyết; 80% hộ gia đình ký cam kết thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.  

3.5. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

Về công tác tuyên truyền: tiến hành tuyên truyền các nội dung về chủ đề 

hạnh phúc gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia 

đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới... thông qua 

các buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; cuộc họp của thôn, khu phố; 

hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền cổ động trực quan, chiếu bóng lưu động, 

tuyên truyền lồng ghép tại các buổi họp, hội nghị, tọa đàm gắn với phong trào 

“Xây dựng gia đình văn hóa” ở cơ sở... và đạt được kết quả nhất định19 

 Về mô hình phòng, chống bạo lực gia đình: thành lập và duy trì hoạt động 

của 17 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn 17/21 xã, thị, với 81 

                                                 
19 Năm 2021: Tuyên truyền miệng lồng ghép được trên 2.100 cuộc với 90.000 lượt người nghe; Tuyên truyền và 

đăng tải nhiều tin, bài, ảnh về công tác gia đình được 15 tin, bài, 04 văn bản với 720 lượt phát sóng; tổ chức treo 

30 băng rôn với 60 câu khẩu hiệu; tuyên truyền bằng pa nô điện tử được 30 lượt câu, 21/21 xã, thị trấn tổ chức 

treo 150 băng rôn với 300 câu khẩu hiệu tuyên truyền; Phòng Tư pháp huyện phối hợp Hội Luật gia tỉnh tổ chức 

02 hội nghị tuyên truyền tại xã Hữu Lân và xã Minh Hiệp với nội dung truyên truyền LuậtHôn nhân và Gia đình 

và các văn bản có liên quan được 200 đại biểu tham dự. 

06 tháng năm 2022: Tuyên truyền miệng lồng ghép được trên 1.200 cuộc với 75.000 lượt người nghe; tuyên truyền 

và đăng tải nhiều tin, bài, ảnh về công tác gia đình được 12 tin, bài, với 504 lượt phát sóng; tổ chức treo 08 băng rôn 

với 16câu khẩu hiệu; tuyên truyền bằng pa nô điện tử được 12 lượt câu; 21/21 xã, thị trấn tổ chức treo 45 băng rôn 

với 90 câu khẩu hiệu tuyên truyền. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cấp phát 80 cuốn sách tiêu chí xây dựng gia 

đình hạnh phúc; Phòng Tư pháp huyện cấp phát trên 2.000 tài liệu pháp luật cho các xã, thị trấn. 



7 

 

 

câu lạc bộ và 81 nhóm gia đình phát triển bền vững, thực hiện sinh hoạt thường 

kỳ theo tài liệu chuyên đề về hướng dẫn sinh hoạt mô hình phòng, chống bạo lực 

gia đình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phát và thực hiện công tác tuyên 

truyền về phòng chống bạo lực gia đình đến các hộ gia đình. 

Về câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình: thành lập được 81 câu lạc bộ 

trên địa bàn 17/21xã, thị trấn. Có 208 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 208 nhà tạm 

lãnh tại cộng đồng; không có đường dây nóng và tổ tư vấn.  

Về kinh phí để thực hiện công tác gia đình: được cấp kinh phí cho hoạt 

động của BCĐ20, Không có kinh phí cho hoạt động sinh hoạt đối với các mô 

hình, các câu lạc bộ và các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.  

Công tác tập huấn nghiệp vụ: trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, 

công chức phụ trách lĩnh vực gia đình cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Lộc 

Bình chưa tham gia lớp học tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình 

Về tình trạng bạo lực gia đình: trên địa bàn huyện Lộc Bình vẫn còn tồn tại 

những vụ bạo lực nhỏ xảy ra ở một số gia đình trong thời gian dài, người phụ nữ 

phải chịu đựng từ năm này sang năm khác, lãnh đạo và các đoàn thể thôn chưa vào 

cuộc hết mình, còn nể nang các đối tượng gây bạo lực gia đình, không giám nhắc 

nhở, giáo dục trong cộng đồng, bên cạnh đó, nguyên nhân chủ yếu là do tụ tập 

rượu, chè, chơi đề, cơ bạc, lười lao động, cụ thể: Năm 2021: Có 05 vụ bạo lực gia 

đình, trong đó: Về tinh thần là 01 vụ, về thân thể là 04 vụ21. Có 01 vụ bạo lực 

gây bức xúc dư luận xã hội; 06 tháng đầu năm 2022: Có 02 vụ bạo lực gia đìnhvề 

thân thể22.  

3.6. Công tác xây dựng, hoạt động của thiết chế văn hóa 

3.6.1. Thiết chế nhà văn hóa 

 Nhà văn hóa xã, thị trấn: Huyện Lộc Bình có 14/21 xã, thị trấn có nhà văn 

hóa xã, đạt 66,7%;  trong đó có: 09 nhà văn hóa xã đạt chuẩn theo quy định23.  

Nhà văn hóa thôn, khu phố: Huyện Lộc Bình có 208/209 thôn bản khu 

phố có nhà văn hóa, đạt 99,52%, trong đó có 80 nhà/209 thôn đạt chuẩn theo 

quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nông thôn mới, đạt 38,27% 24. 

Các nhà văn hóa còn lại cơ bản chỉ đạt 01 hoặc 02 tiêu chí theo quy định. 

Qua xác minh thực tế, các thôn thực hiện sáp nhập có song song 02 nhà 

văn hóa, đều không đủ diện tích phục vụ tương ứng với hộ dân do nhà văn hóa 

này được xây dựng trước thời điểm sáp nhập thôn. Một số nhà văn hóa tại xã đã 

                                                 
20 Năm 2021: 15 triệu; năm 2022: 25 triệu. 
21 Trong đó, có 01 vụ đã được Công an huyện khởi tố; 02 vụ xã lập hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý, giáo 

dục tại địa phương; 01 vụ xử lý vi phạm hành chính (số tiền 1.250.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe thành 

viên trong gia đình) và 01 vụ hòa giải tại xã. 
22 Xảy ra trên địa bàn xã Minh Hiệp và xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ bạo lực trên với tổng số tiền là 

3.000.000 đồng. 
23 Khánh Xuân, Hữu Khánh, Yên Khoái, Tú Đoạn, Đồng Bục, Khuất Xá, Tú Mịch, Thống Nhất, Đông Quan 
24 4 thôn có 2 nhà văn hóa đạt chuẩn: thôn Liên Hợp, xã Khuất Xá; thôn Pò Lạn, Pò Vèn xã Đồng Bục; thôn Nà 

Già, thôn Bằng Qua, xã Tú Đoạn 
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về đích Nông thôn mới không có nhà vệ sinh, mặc dù đã được bố trí kinh phí25 

(biểu số 05).  

3.6.2. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Đến thời điểm hiện nay, huyện Lộc bình có 09 thiết chế văn hóa, thể thao 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 nhà văn hóa xã (Sàn Viên), 01 

sân thể thao xã (Yên Khoái), 07 nhà văn hóa thôn, khu phố26. 

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa, 

sân thể thao đang được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm thực 

hiện. Tính đến ngày 08/7/2022, đã có 10 xã, thị trấn thực hiện với 71 thửa đất 

của 71 nhà văn hóa thôn, khu phố được đo đạc27. 

3.6.3. Hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình quan tâm đến công tác kiểm 

tra, hướng dẫn hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở. Hiện nay, 100% các 

nhà văn hóa khi xây dựng xong và đưa vào sử dụng có thành lập Ban Chủ nhiệm 

nhà văn hóa và ban hành quy chế quản lý hoạt động của các nhà văn hóa. Tuy 

nhiên, qua xác minh thực tế, những năm qua người phụ trách nhà văn hóa chưa 

được tập huấn nghiệp vụ. 

3.6.4. Kết quả triển khai Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình đã tham mưu triển khai tốt 

Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng dân dân 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. Trong thời kỳ thanh 

tra thực hiện bố trí kinh phí đúng đối tượng. 

Năm 2021, huyện thực hiện giao kinh phí nhà văn hóa, sân chơi bãi tập: 

1.200 triệu đồng28; thực hiện xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết 

bị cho 13 nhà văn hóa thôn: Xã Khánh Xuân: 08 nhà (xây mới 06 nhà, nâng cấp 

02 nhà); Xã Hữu Lân: xây mới 01 nhà; Xã Minh Hiệp: xây mới 01 nhà; Xã Đông 

Quan: nâng cấp, sửa chữa 02 nhà; Xã Sàn Viên: nâng cấp, sửa chữa 01 nhà. 

Năm 2022, huyện thực hiện giao kinh phí nhà văn hóa, sân chơi bãi tập: 

1.220 triệu đồng29 thực hiện xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết 

bị cho 11 nhà văn hóa thôn, sân chơi bãi tập: Xã Tam Gia: 09 nhà văn hóa thôn 

(xây mới 04, sửa 05 nhà); 01 sân thể thao xã; Xã Minh Hiệp: xây mới 01 nhà 

(Liên Thôn 1). 

                                                 
25 Nhà văn hóa Pò Kít, nhà văn hóa Phiêng Bưa, thôn Liên hợp, xã Khuất Xá 
26 Long Đầu – Yên Khoái; Bản Giểng – Tú Mịch; Khu Hòa Bình, Khu Bờ Sông, Khu Bản Kho – TT Lộc Bình; 

Khu 4, Khu 5 – TT Na Dương. 
27 Đã đo xong đang kiểm tra, biên tập, hoàn thiện: Minh Hiệp (10 thửa), Thống Nhất (18 thửa), Nam Quan (08 

thửa), Hữu Khánh (07 thửa); Đã đo xong, đang lập hồ sơ cấp giấy: Tam Gia (05 thửa), Tú Đoạn (12 thửa), Yên 

Khoái (05 thửa), Khuất Xá (06 thửa); Đo xong, đã lập hồ sơ cấp giấy, gửi hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi 

trường: Tĩnh Bắc (05 thửa), thị trấn Na Dương (05 thửa) 
28 Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện Lộc Bình 
29 Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện Lộc Bình 
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3.6.5. Thiết chế thư viện 

Thư viện huyện Lộc Bình trực thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện quản lý về cơ sở vật chất, con người, tổ chức hoạt động.  

Năm 2021:  Bổ sung 812 tờ báo, tạp chí; tiếp nhận 355 cuốn sách từ các 

nguồn; xử lý kỹ thuật sách được 355 cuốn; Cấp thẻ mới 14 thẻ, phục vụ được 

448 lượt độc giả tại chỗ, 25 lượt độc giả truy cập Internet; Thực hiện luân 

chuyển sách đến 05 trường học với 316 cuốn sách, 1.604 lượt sách, báo tạp chí; 

thu hồi sách được 07 trường học với 401 cuốn. Tổ chức thành công Ngày sách 

Việt Nam lần thứ 8 huyện Lộc Bình, phối hợp tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời” năm 2021” tại UBND xã Đồng Bục 

6 tháng đầu năm 2022:  Bổ sung 620 số báo, tạp chí; xử lý kỹ thuật 780 

sách, báo, tạp chí; phục vụ bạn đọc 449 lượt độc giả; Thực hiện luân chuyển 

1.231 lượt sách, báo, tạp chí; luân chuyển 766 cuốn sách với 05 trường học;  Cấp 

08 thẻ mới cho bạn đọc; gia hạn 27 thẻ bạn đọc. Tham mưu, phối hợp với Thư 

viện tỉnh tổ chức thành công Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

3.7.Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Năm 2021, toàn huyện có 15/19 xã đạt tiêu chí số 16 và 07 xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới; Phấn đấu năm 2022 có thêm 03 xã đạt chuẩn tiêu chí số 

16, nâng tổng số xã đạt tiêu chí số 16 trên địa bàn huyện 17/19 xã, đạt 89,5%. 

3.8. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch 

vụ văn hóa 

 Hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke: Huyện Lộc Bình hiện có 32 cơ sở 

hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Các hoạt động kinh doanh karaoke trên 

địa bàn huyện Lộc Bình đi vào nề nếp, công tác quản lý nhà nước được tăng 

cường. Các cơ sở kinh doanh karaoke chấp hành nghiêm chỉnh việc cấp giấy 

phép đủ điều kiện kinh doanh, đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng, chống 

cháy nổ30. 

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật: Năm 2021, đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành 

thẩm định tiếp nhận 02 hồ sơ thông báo biểu diễn nghệ thuật. Việc thực hiện biểu 

diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện được thực hiện theo quy định của pháp luật.  

Hoạt động quảng cáo:  Trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022, tiếp nhận 

06 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, quảng 

cáo đoàn người. Trong đó thẩm định và chấp thuận cho 06 tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu thực hiện quảng cáo trên băng rôn, quảng cáo đoàn người.  

Nhìn chung, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, được quản lý 

tương đối tốt. Thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định, không có hồ sơ 

chậm muộn. Tuy nhiên, công tác quản lý về quảng cáo chưa thực hiện đúng quy 

định tại điều 10 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ 

                                                 
30 Năm 2021: cấp 03 giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Năm 2022: cấp 01 giấy phép điều 

chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
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VHTTDL về hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-

CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quảng cáo. Vẫn còn tình trạng lắp đặt biển hiệu, quảng cáo có nơi chưa 

đúng quy định. 

4. Lĩnh vực thể dục, thể thao 

4.1. Công tác tổ chức và tham gia các hoạt động thể thao 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình chỉ đạo các xã, thị trấn tổ 

chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao trong dịp lễ hội truyền thống của địa 

phương và những ngày lễ lớn của đất nước.  

Năm 2021: Tổ chức, phối hợp tổ chức thành công 02 giải thể thao, 01 hội 

thi, 01 Lễ phát động31 (đạt 133,3% so với kế hoạch); Tham mưu tham gia 04 giải 

thể thao tại tỉnh32. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện tham mưu tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Lộc Bình lần thứ IX  

năm 202133. 

6 tháng đầu năm 2022: Tổ chức thành công 03 giải thể thao34, đạt 100% 

theo kế hoạch; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải bóng đá 

viên chức, người lao động lần thứ V và học sinh Tiểu học, THCS lần thứ II 

ngành giáo dục và đào tạo huyện Lộc Bình năm học 2021 - 2022; Tham mưu lựa 

chọn các em học sinh bậc Tiểu học tham gia giải Bóng đá thiếu niên nhi đồng 

năm 2022 do tỉnh tổ chức. 

4.2. Công tác xây dựng các thiết chế thể thao cơ sở 

Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có: 01 sân vận động huyện; 21/21 xã, thị 

trấn có sân thể thao, trong đó, có 07 sân đạt chuẩn theo quy định nông thôn 

mới35; Trên 100 nhà tập luyện, sân chơi sân cầu lông, bóng chuyền, tennis do 

các cơ quan, đơn vị quản  lý. Cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao 

và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần 

chúng Nhân dân trên địa bàn huyện. 

4.3. Công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác thể dục thể thao và công 

tác hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện 

phong trào tập luyện thể dục thể thao 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình không có công chức được 

đào tạo chuyên môn về lĩnh vực thể thao, nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực thể 
                                                 
31 Tổ chức giải thể thao cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Lộc Bình lần thứ XVII, năm 2021; giải Bóng đá Tiểu 

học và Trung học cơ sở lần thứ nhất năm 2021 (phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo); Hội thi thể thao công 

nhân viên chức lao động huyện Lộc Bình mở rộng năm 2021 (phối hợp với LĐLĐ huyện); Lễ phát động cuộc vận 

động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2021. 
32 Giải thể thao cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh; Giải Bóng chuyền hơi nam, nữ; Giải Vô địch và Giải trẻ Cờ vua, Cờ 

tướng; Giải Vô địch Cầu lông năm 2021 
33 Đến ngày 14/10/2021 đã có 21/21 xã, thị trấn tiến hành xong Đại hội TDTT cấp xã. Ngày 30/10/2021, tổ chức 

Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện . 
34 Giải Việt dã huyện Lộc Bình năm 2022; Giải Cầu lông các câu lạc bộ huyện Lộc Bình năm 2022; Giải Bóng 

chuyền hơi nam nữ huyện Lộc Bình lần I năm 2022. 
35 Khánh Xuân, Hữu Khánh, Yên Khoái, Tú Đoạn, Đồng Bục, Khuất Xá, Tú Mịch 
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thao do công chức chuyên ngành khác đảm nhiệm; trong thời gian vừa qua, công 

chức chưa được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về thể thao. 

Việc triển khai, hướng dẫn phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao 

và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với cơ sở được triển khai tương đối 

thường xuyên, đầy đủ. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện đã ban hành 20 văn bản thông báo, hướng dẫn các tổ 

chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn trong thực hiện phong trào tập luyện thể 

dục, thể thao.  

4.4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ thể 

dục thể thao thuộc phạm vi đơn vị quản lý 

Trên địa bàn huyện Lộc Bình hiện nay có 14 cơ sở kinh doanh, trong đó: 

07 sân bóng nhân tạo, 01 phòng tập Gym, 06 Bể bơi. 100% các cơ sở trên đều 

do các hộ kinh danh cá thể hoạt động, không có doanh nghiệp hoạt động. Các cơ 

sở kinh doanh cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật về điều kiện cơ sở 

vật chất tối thiểu đối với các loại hình hoạt động kinh doanh thể thao. 

Năm 2021: Kiểm tra được 02 cơ sở kinh doanh bể bơi và 01phòng tập thể 

dục, thể hình. Trong 6 tháng đầu năm 2022: Kiểm tra được 06 cơ sở kinh doanh 

hoạt động bể bơi và 01 cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục, thể hình. Việc kiểm 

tra đã lập biên bản và ban hành báo cáo và thông báo kết luận kiểm tra theo quy 

định. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với các cơ sở hoạt động kinh 

doanh dịch vụ thể thao chưa được thường xuyên, liên tục. 

5. Lĩnh vực Du lịch 

5.1. Việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ  

Ngày 14/12/2020, UBND huyện Lộc Bình đã phê duyệt Đề án phát triển 

du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030 (Quyết định số 6332/QĐ-UBND); tạo cơ sở cho việc quản lý, khai thác tối 

ưu và hiệu quả những tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư phát triển nhằm đưa du 

lịch trở thành một ngành dịch vụ trong cơ cấu ngành kinh tế của huyện, góp 

phần thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Trong thời kỳ thanh tra Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình đã 

ban hành 23 văn bản chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn về các hoạt động du lịch 

trên địa bàn huyện. 

Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở lưu trú trên địa 

bàn huyện tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid. Duy trì tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch huyện.Công tác 

tuyên truyền quảng bá về những tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện được tăng 

cường triển khai thông qua nhiều hình thức như: Xây dựng các tin, bài, phóng sự 

về những địa điểm có tiềm năng về du lịch.  
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Trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, phòng Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Lộc Bình tham mưu thực hiện và hoàn thành 09/12 nội dung, 

nhiệm vụ đề ra, đạt 75%36. 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu về du lịch theo chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và 2022:  

+ Năm 2021 đạt 216.500/215.000 lượt người đạt tỷ lệ 100,6%; doanh thu 

đạt 108,3/120,9 tỷ đồng, đạt 89,5%. Số lượng khách du lịnh đến huyện Lộc Bình 

đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, tuy nhiên về mặt doanh thu từ du lịch không đạt theo 

kế hoạch đề ra.  

+ Trong 6 tháng đầu năm 2022, khách du lịch đến với huyện Lộc Bình 

172.300 lượt người đạt tỷ lệ 74,9%; doanh thu đạt 98,2 tỷ đồng đạt tỷ lệ 75,9%. 

5.2. Công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra dịch vụ kinh doanh du lịch 

Điểm du lịch: huyện có 04 điểm du lịch đã được UBND tỉnh công nhận.  

Cơ sở lưu trú Du lịch: Toàn huyện có 23 cơ sở với 234 phòng, tập trung 

chủ yếu ở khu vực xã Đồng Bục, xã Yên Khoái; thị trấn Lộc Bình. Các cơ sở đã 

được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra và thẩm định đủ điều kiện kinh 

doanh lưu trú du lịch.  

Trong năm 2021, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình đã phối 

hợp với Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

thẩm định và cấp phép đủ điều kiện cho 11 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn 

huyện Lộc Bình. Phối hợp tốt với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn trong công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa 

bàn huyện. 

Trong năm 2021 và 06 đầu năm 2022, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Lộc 

Bình không tiến hành tổ chức kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện.  

5.3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác du lịch 

Hiện nay cấp huyện chưa có công chức chuyên trách về lĩnh vực Du lịch, 

việc đảm nhiệm không có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực Du lịch; công chức 

chỉ được bồi dưỡng nghiệp vụ tại các lớp tập huấn do huyện, tỉnh tổ chức. 

6. Kết quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch 

Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 2699/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Văn hoá và Thông tin 

huyện. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa và thông tin huyện đã xây dựng và ban 

hành kế hoạch số 227/KH-LNVHTT ngày 04/8/2021. 

                                                 
36 (1) Kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 08/4/2021 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện 

Lộc Bình năm 2021, hoàn thành 05/06 nội dung, đạt 83,3%; (2)Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 28/01/2022 Kế 

hoạch hoạt động công tác du lịch huyện Lộc Bình năm 2022, hoàn thành 04/06 nội dung, đạt 66,7%. 
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Kết quả: Đội kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá 

nhân  kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo thông tin, thể thao du lịch trên địa 

bàn huyện. Kết thúc đợt kiểm tra Đội kiểm tra liên ngành văn hóa và thông tin 

đã tiến hành kiểm tra được 07 cơ sở kinh doanh Karaoke. Đội kiểm tra liên 

ngành hoạt động kiểm tra còn ít. 

7. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực 

Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình 

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, không phát sinh đơn khiếu nại, tố 

cáo của công dân về lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình thuộc thẩm 

quyền Phòng giải quyết. 

8. Công tác đầu tư cho Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

8.1. Tổng hợp giao chi từ NSNN37 (biểu số 06) 

a) Năm 2021: 

- Tổng giao chi toàn huyện: 704.429 triệu đồng.  

- Tổng giao chi văn hóa, thể thao, du lịch: 4.104 triệu đồng, đạt 0.58% 

b) Năm 2022: 

- Tổng giao chi toàn huyện: 719.174 triệu đồng.  

- Tổng giao chi văn hóa, thể thao, du lịch: 4.132,8 triệu đồng, đạt 0.57% 

8.2. NSNN cấp ngoài định mức, chi theo nhiệm vụ: 

a) Năm 2021: 404 triệu đồng 

* Chi quản lý nhà nước: 70 triệu đồng 

- Kinh phí Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện: 15 triệu đồng 

- Kinh phí Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện: 15 triệu đồng 

- Kinh phí phục vụ một số nội dung phát tờ gấp, tờ rơi về các điểm du lịch 

trên địa bàn huyện theo đề án phát triển du lịch: 40 triệu đồng 

* Sự nghiệp văn hóa thông tin: 334 triệu đồng, trong đó: 

- Sự nghiệp văn hóa thông tin cấp xã: 294 triệu đồng 

+ Trong đó, kinh phí Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa cấp xã: 42 

triệu đồng (2 triệu/1 xã, thị trấn) 

- Kinh phí đối ứng thư viện: 40 triệu đồng (Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông) 

 

                                                 
37 Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 7998/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của 

UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 

Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, 

nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Nhà văn hóa thôn, bản, sân chơi bãi tập năm 2022. 
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b) Năm 2022: 689 triệu đồng 

* Chi quản lý nhà nước:  105  triệu đồng 

- Kinh phí Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện: 30 triệu đồng 

- Kinh phí Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện: 25 triệu đồng 

- In pano, khẩu hiệu, hình ảnh giới thiệu quảng bá du lịch huyện Lộc 

Bình: 50 triệu 

* Sự nghiệp văn hóa thông tin: 332 triệu đồng, trong đó: 

- Hoạt động văn hóa cơ sở: 252 triệu đồng (12 triệu/1 xã) 

- Hoạt động văn hóa khác: 80 triệu đồng 

* Sự nghiệp thể dục thể thao: 252 triệu 

- Hoạt động thể thao cơ sở: 252 triệu (12 triệu/1 xã) 

8.3. Kinh phí xã hội hóa 

8.3.1. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa  

Huyện Lộc Bình phát động chương trình “Lộc Bình chung sức xây dựng 

nông thôn mới”, góp công góp sức, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đóng góp 

ít nhất 01 ngày lương. Quỹ ủng hộ chung tay xây dựng nông thôn mới từ năm 

2021 đến 6 tháng đầu năm 2022 thu được 365.690.000 đồng.  

Năm 2021, toàn huyện thực hiện xã hội hóa xây dựng, nâng cấp nhà văn 

hoá, sân thể thao: 652.000.000 đồng; 1.047 ngày công ước tính khoảng 

1.048.800.000 đồng; hiến 841 m2 đất; Sữa chữa trùng tu di tích chùa Trung 

Thiên, xã Tú Đoạn với tổng kinh phí là 55.000.000 đồng. 

8.3.2. Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao 

Đầu tư xây dựng được: 01 phòng tập Gym, 07 sân cỏ nhân tạo, 06 bể bơi. 

Tổ chức giải thể thao: huy động được 192 triệu đồng38 để tổ chức các giải 

thể thao trên địa bàn.  

 III. KẾT LUẬN  

 1. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Lộc Bình đã làm tốt, đạt hiệu quả trong các nội dung công việc:  

1.1. Công tác tham mưu, triển khai thực hiện 

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Văn hóa Thông tin 

huyện Lộc Bình đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu cho Huyện ủy, 

UBND, các Ban chỉ đạo của huyện ban hành các văn bản chỉ đạo lĩnh vực thể 

thao, du lịch. Tích cực trong công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo 

của cấp trên. Các văn bản cơ bản kịp thời, góp phần tăng cường sự chỉ đạo của 

                                                 
38 Năm 2021 xã hội hóa được trên 138 triệu đồng cho Đại TDTT huyện Lộc Bình lần thứ IX năm 2021; 6 tháng 

đầu năm 2022 được 54 triệu đồng (gồm 02 giải thể thao là: Giải Bóng đá nữ tranh Cúp nhà hàng Vi Trường là 49 

triệu đồng; giải Bóng chuyền hơi là 5 triệu đồng). 
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Huyện ủy, UBND, các Ban chỉ đạo huyện tới các phòng, đơn vị liên quan, tạo 

nên sự vào cuộc của hệ thống chính trị đối với các công việc do ngành văn hóa, 

thể thao và du lịch chủ trì. 

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 

Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch đều thực hiện cơ 

bản đạt các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch đề ra. 

Các văn bản chỉ đạo của cấp trên được cụ thể hóa bằng các nội dung kế 

hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương. Cơ bản thực hiện hoàn thành 

các nội dung, chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra.  

Các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của huyện được tổ chức theo 

chương trình, kế hoạch đã đề ra, mang ý nghĩa thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đảm 

bảo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Tham mưu thực hiện tốt công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao 

trên địa bàn huyện. 

1.2. Lĩnh vực văn hóa 

Phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các hình 

thức tuyên truyền phong phú.  

Các điểm, khu di tích trên địa bàn huyện được quản lý tương đối tốt. Công 

tác quản lý lễ hội, công tác triển khai thực hiện các Đề án về văn hóa phi vật thể 

thực hiện tốt.  

Hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ khá sôi động, Nhân dân hưởng 

ứng tham gia đông đảo. Nhận thức của Nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực.  

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo được quản lý tương 

đối tốt. Thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định, không có hồ sơ chậm muộn. 

Đã tham mưu xây dựng rõ lộ trình nâng dần tỷ lệ nhà văn hóa thôn đạt 

chuẩn; có sự quan tâm, vào cuộc của hệ thống chính trị đối với công tác cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho thiết chế văn hóa, thể thao.  

Các mô hình, câu lạc bộ và các nhóm phòng chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn huyện được duy trì hoạt động tốt. 

1.3. Lĩnh vực thể thao: Tổ chức triển khai tốt các hoạt động thể dục, thể 

thao trên địa bàn, tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức.  

1.4. Lĩnh vực du lịch: Tham gia các hoạt động, sự kiện du lịch, phối hợp tốt 

trong các hoạt động nghiên cứu, khảo sát điểm du lịch mới của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; hoạt động quảng bá về du lịch được chú trọng thực hiện. 

2. Bên cạnh đó, còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế 

2.1. Về cơ cấu tổ chức: Công chức của Phòng cơ bản đã đáp ứng yêu cầu 

công việc, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Phòng chưa có biên chế được đào 

tạo lĩnh vực Du lịch và Thể thao. 
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2.1. Công tác tham mưu: 

Phòng chưa tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể 

phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn 

huyện Lộc Bình theo Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 25/01/2017 của Ban chỉ 

đạo thực Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 

2021 - 2030 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Còn tồn tại một số chỉ tiêu, nội dung không hoàn thành của Ban Chỉ đạo 

hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Chỉ 

đạo phát triển du lịch.  

2.2. Lĩnh vực văn hóa 

Còn tồn tại việc tu sửa di tích khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm 

quyền. Phòng Văn hóa và Thông tin chưa kịp thời, quyết liệt trong việc kiểm tra, 

xử lý sai phạm.  

Số lượng câu lạc bộ văn nghệ trên toàn huyện ít so với tiềm năng, còn thiếu 

sự hướng dẫn của phòng đối với cơ sở về công tác thành lập các câu lạc bộ. 

Các thiết chế văn hóa cơ sở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

còn ít. Còn tồn tại một số nhà văn hóa tại xã đã về đích nông thôn mới chưa xây 

dựng công trình phụ trợ. 

Chưa thực hiện đúng quy định tại điều 10 Thông tư 10/2013/TT-

BVHTTDL, còn tồn tại tình trạng lắp đặt biển hiệu, quảng cáo có nơi chưa đúng 

quy định. 

Do không có kinh phí nên hoạt động của các các mô hình, các câu lạc bộ 

và các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình chủ yếu tổ chức lồng ghép vào các 

buổi họp thôn, khu phố, họp hội, chất lượng hiệu quả không cao.  

2.3. Lĩnh vực thể thao: Chưa hưởng ứng tham gia thường xuyên và đầy 

đủ các giải thể thao của tỉnh tổ chức. Hoạt động kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ thể dục thể thao chưa được thường xuyên (do thời điểm bùng phát dịch 

bệnh Covid-19).  

2.4. Lĩnh vực du lịch: Sản phẩm du lịch của huyện còn ít, chưa thực sự đẩy 

mạnh việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện. Cơ sở vật 

chất về du lịch còn thiếu. Không thực hiện cung cấp miễn phí các ấn phẩm quảng 

bá du lịch tại một số nơi như: Nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, điểm tham quan, 

điểm dừng chân trên địa bàn huyện39 mặc dù đã được giao dự toán thực hiện nhiệm 

vụ tại Quyết định số Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 

huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021. 

2.5. Công tác kiểm tra: Công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch 

vụ Du Lịch, Thể thao còn ít, chưa kịp thời xử lý đối với các sai phạm về di tích. 

                                                 
39 Nội dung số 4 tại Kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 08/4/2021 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển 

du lịch huyện Lộc Bình năm 2021 
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2.6. Về việc phân bổ kinh phí: Dự toán giao cho sự nghiệp văn hóa, thể 

thao và du lịch còn ít, đạt gần 0,6% tổng dự toán chi ngân sách toàn huyện. Thấp 

hơn nhiều so với chủ trương của Đảng, nhà nước về chỉ tiêu đầu tư cho văn hóa 

(đến năm 2030, phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân 

sách hằng năm). 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

 1. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình 

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì và tăng cường công 

tác tham mưu lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch trên địa bàn 

quản lý. 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức phụ trách 

lĩnh vực du lịch và thể thao tại Phòng. 

- Về công tác tham mưu: 

+ Chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo, đảm bảo 

hoàn thành đúng thời gian, chất lượng.  

+ Khẩn trương tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể 

phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn 

huyện Lộc Bình 

+ Căn cứ Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh40, chủ động tham mưu, đề 

xuất trình đề nghị phân bổ kinh phí cho hoạt động sinh hoạt đối với các mô hình, 

các câu lạc bộ và các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. 

- Về lĩnh vực văn hóa: 

+ Tăng cường hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao. 

+ Tiếp tục tham mưu, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong công 

tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thiết chế văn hóa, thể 

thao, khu, điểm di tích. 

+ Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động di tích, hoạt động quảng 

cáo trên địa bàn. 

- Lĩnh vực du lịch: Tăng cường nghiên cứu, khảo sát phát triển các điểm 

du lịch mới, chủ động tham mưu các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trên 

địa bàn huyện. 

- Lĩnh vực thể thao: hưởng ứng, tham gia đầy đủ các giải thể thao do 

ngành, tỉnh tổ chức, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể thao trên địa bàn huyện. 

                                                 
40 Thông tư Liên tịch số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 quy định chế độ quản lý và sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác PCBLGĐ; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ nạn nhân BLGĐ, 

cơ sở tư vấn về PCBLGĐ ngoài công lập; Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính v/v 

hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình. 
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- Công tác kiểm tra: Quan tâm, chủ động hơn trong việc triển khai kiểm 

tra, giám sát, hướng dẫn, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, thể thao, du lịch. Tăng cường tham mưu kịp thời xử lý đối với các sai 

phạm về di tích trên địa bàn. 

2. Đề nghị UBND huyện Lộc Bình 

Tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch nói chung, 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lộc Bình nói riêng. 

Quan tâm, xem xét bố trí kinh phí cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du 

lịch phù hợp, cân đối với các nguồn vốn khác; phấn đấu đến năm 2030, đầu tư 

cho văn hóa tối thiểu đạt 2% tổng chi ngân sách hằng năm.   

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, 

khu, điểm di tích trên địa bàn huyện. 

3. Đối với các phòng thuộc Sở VHTTDL 

Phòng Quản lý Văn hóa gia đình Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đối 

tượng là người phụ trách hoạt động nhà văn hóa; Tăng cường công tác hướng 

dẫn thành lập câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. 

Phòng Quản lý Thể dục thể thao tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, 

công chức phụ trách công tác thể dục thể thao cấp cơ sở. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực văn hóa - gia đình, thể dục - thể thao, du lịch tại Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Lộc Bình./. 

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra Bộ VHTT&DL(B/c); 
- Thanh tra tỉnh (B/c) 

- Thường trực huyện ủy Lộc Bình; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng trực thuộc Sở;  

- Thanh tra Sở; 

- Phòng VHTT huyện Lộc Bình; 

- Lưu VT, Ttr (HTV). 

GIÁM ĐỐC 
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