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BÁO CÁO 

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với chủ đề  

xây dựng môi trường văn hóa cơ sở nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống 

Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022) 

 

 Thực hiện Công văn số 449/VHCS-NSVH ngày 14/6/2022 của Cục Văn hóa 

cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các hoạt động văn hóa, 

thể thao gắn với chủ đề xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Công tác lãnh, chỉ đạo 

- Sau khi Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 

Công văn số 449/VHCS-NSVH ngày 14/6/2022 về việc triển khai các hoạt động văn 

hóa, thể thao gắn với chủ đề xây dựng môi trường văn hóa cơ sở; trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ được giao, ngày 17/6/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

ban hành Công văn số 968/SVHTTDL-QLVH&GĐ về việc triển khai các hoạt 

động văn hóa, thể thao gắn với chủ đề xây dựng môi trường văn hóa cơ sở nhân kỷ 

niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 

28/8/2022) để chỉ đạo, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, lao động 

thuộc các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin 

các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, 

thành phố và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm 

triển khai các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, đồng thời đẩy mạnh 

các hoạt động văn hóa, thể thao hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền 

thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 -28/8/2022) trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Thường xuyên chỉ đạo nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, 

đẩy mạnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở gắn với việc thực hiện 

chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Không ngừng đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị 

văn hóa và nhu cầu tham gia các hoạt động thể thao của người dân. Chủ động rà 

soát, kiểm tra kế hoạch, nội dung các chương trình văn hóa, nghệ thuật, các hoạt 

động thể thao để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau các sự kiện 

hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa - 

Thông tin (28/8/1945 -28/8/2022) nhằm định hướng giáo dục nhận thức cán bộ, 
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công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy “sức mạnh mềm”  của 

văn hóa, triển khai có hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Chỉ đạo tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 

thể dục, thể thao với chủ đề phong phú, đa dạng; biểu dương các mô hình, cách làm 

mới, sáng tạo, hiệu quả, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, cổ vũ, động 

viên công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành hăng hái thi đua, thực 

hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành năm 2022. 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Về công tác tuyên truyền 

- Về nội dung tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm định 

hướng giáo dục nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các 

tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, như: Tuyên 

truyền các tư liệu về Đảng, Bác Hồ, tranh ảnh tư liệu về biển đảo; khoa học kỹ 

thuật; tài liệu địa chí về các dân tộc tỉnh Lai  Châu; sách thiếu nhi; ngày sinh của 

các Lãnh Đảng, Nhà nước... Tuyên truyền về các sự kiện lịch sử, chính trị quan 

trọng của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng sự phát triển của văn hóa, kinh 

tế, xã hội, chính trị, an  ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm tự 

hào của  của  các dân tộc từ đó cổ vũ, động viên tinh thần hăng say lao động, sản 

xuất, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc, tuân thủ pháp luật. 

- Về hình thức và kết quả cụ thể công tác tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền 

sâu rộng, bằng nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền bằng xe thông tin lưu 

động (20 lượt); treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu vực đông 

dân cư (40 băng); tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng 

bá du lịch, biểu diễn nghệ thuật (10 buổi), văn hóa cơ sở (25 buổi), chiếu phim lưu 

động (15 buổi) phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh, thu hút khoảng trên 20.000 lượt 

người xem, người nghe, người tham gia. Viết tin, bài, xây dựng chuyên mục tuyên 

truyền trên sóng truyền thanh, truyền hình cơ sở (06 tin, bài); tổ chức các cuộc thi, 

các cuộc trưng bày, triển lãm; tuyền truyền qua trang thông tin điện tử của cơ quan, 

đơn vị và trên các trang mạng xã hội như: Zalo, facebook... 

2.2. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị 

chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở gắn với việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ 

được giao năm 2022 đạt hiệu quả, chất lượng cao. Tiếp tục đổi mới nội dung, 
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phương thức hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị 

văn hóa và nhu cầu tham gia các hoạt động thể thao của người dân. Chủ động rà 

soát, kiểm tra kế hoạch, nội dung các chương trình văn hóa, nghệ thuật, các hoạt 

động thể thao để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

2.3. Kết quả lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, 

thể thao gắn với việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao 

Được thực hiện với chủ đề phong  phú, đa dạng; cách làm hiệu quả, linh 

hoạt, đảm bảo tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao gắn với 

việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động 

trong toàn ngành hăng hái thi đua, thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ của Ngành năm 2022. 

 3. Đánh giá chung 

Việc triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với chủ đề xây dựng môi 

trường văn hóa cơ sở nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa - 

Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022) đã được lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, thường xuyên, liên tục, toàn 

diện; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, sâu rộng, bám 

sát nội dung. Qua  công  tác  tuyên  truyền  giúp  cán  bộ,  công  chức,  viên  chức, 

lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh hăng say lao động, sản xuất, tích cực tham gia 

nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhằm bảo vệ an ninh, 

chính trị, đoàn kết trong nhân dân, xây dựng đời  sống ấm  no, hạnh  phúc, chấp 

hành các chủ trương, đường  lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao gắn 

với chủ đề xây dựng môi trường văn hóa cơ sở nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền 

thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022) của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Lai Châu./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL (B/c); 
- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

Trần Mạnh Hùng 
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