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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban tháng 8 năm 2022 

 

Ngày 15/9/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp giao ban 

thường kỳ tháng 8 năm 2022. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi lãnh đạo Văn 

phòng Sở báo cáo kết quả hoạt động tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; báo cáo 

tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND tỉnh giao và các ý kiến tham gia thảo luận của đại biểu dự hội nghị, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất kết luận như sau:         

Tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế 

hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh được thực 

hiện hiệu quả, đặc biệt các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn, phát huy hiệu quả 

các thiết chế văn hóa; tích cực tham gia phong trào “TDĐKXDĐSVH” đặc biệt là 

phong trào dựng gia đình văn hóa; bản, khu phố văn hóa; xây dựng nông thôn mới. 

Phong trào rèn luyện sức khỏe của quần chúng nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. 

Lượng khách du lịch đến với Lai Châu tiếp tục tăng cao, kéo theo nguồn doanh thu từ 

du lịch trong tháng 8 tăng mạnh (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ 2021). 

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm 

2022, tháng 9 và những tháng cuối năm, toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt 

những nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

- Tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản nhằm quản lý, hướng dẫn, tổ chức 

thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Chủ trì 

phối hợp hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính 

sách hỗ trợ bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025... 

- Các phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp với Văn phòng Sở trong việc 

kiểm soát TTHC; chủ động rà soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; tiếp tục tham 
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mưu cho lãnh đạo sở cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, trong đó chú trọng cắt giảm 

ngày giải quyết TTHC.  

- Văn phòng Sở chủ trì tham mưu ban hành Đề án tổ chức xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2022; tham mưu ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao.... 

- Tiếp tục đăng ký, hoàn thiện thủ tục cử công chức viên chức tham gia các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý; đăng ký nhu cầu 

tuyển dụng công chức năm 2022. 

- Tham mưu tổ chức nội dung cuộc họp giao ban tổng kết các hoạt động 9 

tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm. Tiếp tục thực hiện 

hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của ngành; công tác 

hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động giao lưu đối ngoại... 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, thanh, quyết toán 

chế độ chính sách đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Tiếp tục chuẩn bị cơ sở 

vật chất tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu năm 2022 tại thành phố Hồ Chí 

Minh. Tham gia bảo vệ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trên cơ sở chương 

trình công tác của ngành. 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ chung của ngành, đảm bảo tính đoàn kết, thống nhất, hiệu quả.  

- Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra theo Quyết định số 225/QĐ-SVHTTDL ngày 

08/8/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn các huyện 

Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên tỉnh Lai Châu. Chủ trì, phối hợp với các phòng 

chuyên môn, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lai Châu kiểm tra việc chấp 

hành quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ 

trường trên địa bàn thành phố Lai Châu theo Quyết didnnhj số 247/QĐ-SVHTTDL 

ngày 16/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đôn đốc phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố giám sát các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trong việc 

quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quảng cáo thuốc lá, rượu, bia; thực hiện 

nghiêm công tác phòng chống mua bán người, ma túy, mại dâm tại cơ sở kinh doanh.  

2. Lĩnh vực Văn hóa và Gia đình 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với các hoạt động kỷ 

niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 9; tiếp tục tuyên 

truyền Nghị quyết Đảng bộ khóa XIII; Nghị quyết Đảng bộ các cấp; tuyên truyền 

các Đề án được thông qua Đại hội... 
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- Chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động của BCĐ 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, BCĐ công tác Gia 

đình các cấp trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động, 

tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức các đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị 

tại cơ sở theo kế hoạch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.  

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa: Lễ đón nhận Bằng 

của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá 

Danh thắng quốc gia, đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022; Ngày hội 

Văn hóa, Thể thao dân tộc Dao tại Thái Nguyên. Tổ chức tham mưu tổ chức hội 

diễn NTQC các đội văn nghệ mạnh, tiêu biểu lần thứ II năm 2022 tại huyện 

Phong Thổ; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Lễ hội Sâm Lai Châu 

năm 2022; Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 2022... 

- Cập nhật thông tin hiện vật lên phần mềm QLHV; tiếp đón khách tham 

quan tại Phòng Trưng bày Bảo tàng. Tổ chức trưng bày hiện vật dân tộc, hiện vật 

lịch sử, ảnh chuyên đề tại huyện Phong Thổ. Hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích 

Hang Tà Mung (tại huyện Than Uyên), di tích đường đá cổ Pavi (huyện Phong 

Thổ) đề nghị UBND tỉnh Lai Châu xếp hạng là di tích cấp tỉnh năm 2022; tổ chức 

Hội đồng khoa học nghiệm thu hiện vật dân tộc sưu tầm năm 2022. 

- Tiếp tục xử lý nghiệp vụ, luân chuyển sách, báo về cơ sở; phục giả đến thư 

viện mượn, đọc, nghiên cứu tài liệu; Triển lãm sách báo chào mừng các ngày lễ lớn 

của tỉnh, của đất nước và triển lãm sách báo lưu động tại huyện Phong Thổ. Tổ 

chức trao giải thưởng Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2022; tham gia Hội nghị 

tổng kết Liên hiệp thư viện miền núi phía Bắc (13 tỉnh). 

3. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

- Nâng cao chất lượng công tác tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần 

chúng, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại”, từng bước mở rộng đối tượng tham gia luyện tập thể thao thường xuyên, 

rèn luyện sức khỏe. 

- Tổ chức Hội khỏe người cao tuổi toàn tỉnh lần thứ XVIII năm 2022; phối 

hợp tổ chức Giải Bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Lai Châu năm 2022 ... 

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu các nội dung chuẩn bị tổ 

chức giải Marathon Báo Tiền Phong năm 2023. 

4. Lĩnh vực Du lịch 

- Tăng cường các hoạt động quản lý các điểm đến du lịch trong tỉnh nhằm 

đáp ứng nhu cầu du khách đến với Lai Châu. 



4 

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh 

Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; Lai Châu - Hà Nội; triển 

khai các nội dung tại kế hoạch tuyên truyền giới thiệu, quảng bá truyền thông du 

lịch Lai Châu năm 2022. 

- Tiếp tục vận hành, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu trên Cổng du lịch 

tông minh Lai Châu; các website du lịch của ngành, khu vực; triển khai In, tái bản, 

sản xuất Sách ảnh, Bản đồ, Tờ gấp, Cẩm nang du lịch Lai Châu năm 2022. 

- Tiếp tục tham mưu chuẩn bị các nội dung tổ chức tốt Tuần Văn hóa, du lịch 

Lai Châu năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trên đây là Thông báo kết luận Cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch thông báo để các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở biết, 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc sở (B/c); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở VHTT&DL; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

  
 

Nguyễn Chiến Hữu 
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