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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2019 của UBND tỉnh, ngày 
15/3/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi 
làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kiểm tra tình hình triển khai, 
thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo 
các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngoại vụ; Nội vụ; Thông tin và 
Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Giao thông Vận tải; Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo 
các Phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, 
ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

Từ đầu năm đến nay, Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, kịp 
thời ban hành chương trình Kế hoạch công tác năm 2019; các văn bản để lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, xây dựng các nội dung, 
nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với lãnh đạo Sở, 
các phòng, đơn vị chuyên môn; phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn 
vị trực thuộc bảo đảm đúng quy định; các lĩnh vực công tác chuyên môn của 
ngành như văn hóa, di sản, phong trào “Toàn ân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”, công tác gia đình, thể dục thể thao, du lịch,… được chỉ đạo, tổ chức triển 
khai thực hiện bước đầu đạt được kết quả.  

Sở đã tích cực tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, tổ chức thành công các sự kiện 
văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các hoạt 
động mừng Đảng, mừng Xuân, Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III, Tuần Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch,… tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, 
từng bước văn minh, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch 
năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, kết quả công tác của ngành vẫn còn một số hạn chế, chưa đạt 
yêu cầu, một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện chưa quyết liệt, chưa bảo đảm 
chất lượng; công tác quản lý tài chính còn nhiều lúng túng, một số chương trình, 
dự án chậm giải ngân đã ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình; công tác 
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xây dựng văn hóa cơ sở chưa thực sự tích cực. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 
33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước chưa rõ nét, chưa nhận diện được giá trị và những bản sắc văn hóa, con 
người Lạng Sơn, đạo đức xã hội, môi trường văn hóa của xã hội chưa được cải 
thiện; tình trạng lãng phí, phô trương trong việc cưới, một số hủ tục lạc hậu 
trong việc tang, lễ hội vẫn diễn ra, chưa được giải quyết một cách căn cơ, thiếu 
sự vào cuộc của các tổ chức xã hội, lực lượng truyền thông, báo chí. Công tác 
quản lý nhà nước về văn hóa có lúc, có nơi còn bị buông lỏng; các nguồn lực xã 
hội cho hoạt động văn hóa chưa được phát huy, nhất là nguồn kinh phí xã hội 
hóa, kết quả hoạt động văn hóa mang tính bề nổi, hình thức, chưa đi vào thực 
chất; các hoạt động văn hóa ở cơ sở còn nghèo nàn; đời sống tinh thần và hưởng 
thụ văn hóa giữa vùng sâu, vùng xa với thành thị còn cách biệt; hoạt động thư 
viện, chiếu bóng lưu động cơ sở, phong trào thể thao quần chúng vẫn còn bất 
cập. 

Việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển 
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chưa đạt kết quả như mong muốn, tốc 
độ tăng trưởng khách du lịch và doanh thu còn thấp; chưa có thương hiệu, sản 
phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, xúc tiến 
đầu tư còn yếu, phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; trình 
độ và chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn là rào cản trong quản lý và khai thác, 
phát triển du lịch. 

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những kết quả 
đã đạt được, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra, tập trung 
vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các phòng, ban, 
đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2019. Cần quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện; thực hiện tốt 
quy chế dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao 
năng lực quản lý, điều hành đi đôi với trình độ quản trị công việc. Nâng cao chất 
lượng công tác tham mưu, xây dựng các văn bản, đề án, dự án, các chương trình, 
kế hoạch đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

2. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, phong trào: Đổi mới tư 
duy, lề lối, tác phong làm việc; thực hiện và tham mưu thực hiện có hiệu quả nội 
dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh như về bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hóa; xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát 
triển thể lực, tầm vóc con người, các hoạt động chiếu bóng, nghệ thuật, biểu 
diễn, … bảo đảm có kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể, hiệu quả. Tập trung chỉ 
đạo quản lý khai thác hiệu quả những di tích, di sản văn hóa như: Di tích Nhà 
bia Thủy Môn Đình, Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, Khu di tích khởi 
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nghĩa Bắc Sơn,… để phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 
2019 - 2020, đôn đốc công tác lập quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ, lập hồ sơ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích. 

Quan tâm chỉ đạo, phối hợp với ngành, UBND các huyện thực hiện tốt 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 6 và 16; 
triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 
2011 - 2030 tỉnh Lạng Sơn; chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 
thao. Vận động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, cộng 
đồng. Tập trung phối hợp với các huyện, thành phố và cấp xã để thực hiện đạt 
mục tiêu 98% thôn, khối phố có nhà văn hóa trong năm 2019. 

Xây dựng Kế hoạch và Chương trình tổng thể các hoạt động kỷ niệm 110 
năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; kịch bản chương trình Lễ kỷ niệm. 
Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2019. 

Tập trung phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Chi Lăng để khởi 
công dự án Đền thờ Chi Lăng theo kế hoạch.  

Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chậm giải ngân 
và không được chuyển nguồn sang năm 2019 đối với công trình tu bổ di tích 
hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, huyện Bình Gia và một số công trình khác. 

3. Trong lĩnh vực du lịch: Gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế, xã 
hội; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy 
và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đổi mới, tập trung 
thực hiện có hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch; duy 
trì và nâng cao chất lượng một số sản phẩm du lịch hiện có, phát triển thêm một 
số sản phẩm mới như sinh thái, khám phá, du lịch mạo hiểm,…, thu hút sự tham 
gia của cộng đồng trong việc phát triển du lịch; tập trung nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực du lịch, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ cho đội ngũ 
lao động trực tiếp trong hoạt động dịch vụ; chuyển giao kỹ năng làm du lịch 
cộng đồng cho người dân ở những nơi có tiềm năng.  

Phối hợp với các ngành liên quan đề xuất với UBND tỉnh lập phòng trưng 
bày, lưu lại các hiện vật, hình ảnh liên quan đến công tác đón Chủ tịch Đảng lao 
động Triều Tiên Kim Jong Un tại ga quốc tế Đồng Đông, để trở thành một địa 
chỉ du lịch cho du khách. 

Quan tâm, nghiên cứu, thực hiện và vận động doanh nghiệp, cộng đồng 
đầu tư, tạo ra được sản phẩm lưu niệm du lịch có giá trị văn hóa và giá trị 
thương mại cao trên thị trường. Nghiên cứu, đề xuất lại chương trình xúc tiến du 
lịch năm 2019 với yêu cầu cụ thể, đáp ứng được yêu cầu, tạo được kết quả cụ 
thể trong hoạt động xúc tiến du lịch; phát huy vai trò của cổng du lịch thông 
minh. Trình UBND tỉnh phương án xúc tiến du lịch trước ngày 05/4/2019. 

Tham mưu, xây dựng văn bản tổ chức Chương trình du lịch qua những 
miền di sản Việt Bắc năm 2019 tại tỉnh Lạng Sơn, báo cáo UBND tỉnh trong 
tháng 6/2019. 
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4. Làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong công tác quản lý các hoạt 
động về văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, quản lý lễ hội, quản lý hoạt động 
tại các cơ sở tín ngưỡng,...Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát 
trong lĩnh vực chuyên môn của ngành. 

6. Tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức 
Đảng, tập thể lãnh đạo, quan tâm nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên 
chức, người lao động. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, sắp xếp 
tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phối hợp với Sở Giao 
dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng tham mưu sáp nhập trường Trung cấp 
Văn hóa, nghệ thuật vào trường Cao Đẳng Sư phạm. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ 
đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; tích cực thực hiện xã hội hoá đối với 
những lĩnh vực, hoạt động, địa điểm có tiềm năng như Rạp Đông Kinh, Trung 
tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao,... 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, cơ 
quan liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: KHĐT, TC, NgV, NV, TTTT, 
GDĐT, CT, GTVT, NNPTNT, CA tỉnh, 
BCHBĐ Biên phòng tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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