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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban tháng 10 năm 2022 

 

Ngày 9/10/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp giao ban 

thường kỳ tháng 10 năm 2022. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể 

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

phòng Sở báo cáo kết quả hoạt động tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11; báo 

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

lịch, UBND tỉnh giao và 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 10, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ động xây dựng các chương 

trình, kế hoạch cụ thể; đôn đốc, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành 

nhiệm vụ đã đề ra. Công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh được 

thực hiện hiệu quả qua đó giúp Nhân dân nắm rõ các chủ trương, đường lối chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, phát triển kinh tế của tỉnh, địa 

phương. Công tác tổ chức các Hội thi, Hội diễn, Ngày hội và các hoạt động văn hóa, 

thể thao tại cơ sở được các địa phương đẩy mạnh, thu hút đông đảo sự tham gia, cổ vũ 

của quần chúng nhân dân góp phần tạo không khí phấn khởi, động viên tinh thần hăng 

say trong lao động và phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 

của ngành còn gặp khó khăn do chồng chéo nhiệm vụ, chưa có hướng dẫn cụ thể từ cơ 

quan chuyên môn, cấp trên về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia... Để hoàn 

thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm 2022, 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... 
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- Tập trung rà soát lại kế hoạch, nội dung, chương trình công tác, nguồn kinh 

phí được giao năm 2022 nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung, đảm bảo chất lượng 

và tiến độ tham mưu. 

- Chú trọng tham mưu cho Tỉnh các sự kiện lớn trong những tháng cuối năm: 

Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; Tham 

gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV tại 

tỉnh Phú Thọ, năm 2022; Lễ hội Sâm năm 2022; Ngày hội Đại đoàn kết cụm 03 xã 

thuộc huyện Phong Thổ... 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 2023 trên cơ sở bám sát chức 

năng, nhiệm vụ từng phòng, đơn vị trong đó xác định rõ nội dung công việc, thời 

gian, đơn vị chủ trì thực hiện...  

- Triển khai kế hoạch kiện toàn, luân chuyển cán bộ; tuyển dụng viên chức năm 

2022. Tổ chức họp đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2022 đối với 

CBCCVC trong toàn ngành đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm 

vụ của ngàn; công tác hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động 

giao lưu đối ngoại. 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... 

 - 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... 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục 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.  

2. Lĩnh vực Văn hóa 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 11; tuyên truyền Nghị 

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

được thông qua Đại hội...  

- Tham mưu tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Lai Châu lần thứ 

IX; Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; 

Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 
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XV tại tỉnh Phú Thọ, năm 2022. Tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các dân 

tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022. 

- Tổng hợp kết quả bình xét các danh hiệu Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở”; phối hợp đẩy mạnh thực hiện tốt công tác gia đình 

trên địa bàn tỉnh. 

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

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

vụ chính trị hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao năm 2022. Tăng cường công tác quản 

lý di tích trên địa bàn tỉnh; cập nhật thông tin, dữ liệu hiện vật vào phần mềm quản 

lý hiện vật; trưng bày giới thiệu hiện vật dân tộc. 

- Xử lý nghiệp vụ sách, báo; 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. Tiếp tục 

luân chuyển sách về cơ sở, giới thiệu sách mới, những ấn phẩm có giá trị trên trang 

thông tin của Thư viện tỉnh. Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu của bạn đọc nhằm đáp 

ứng vốn tài tài liệu cần thiết cho độc giả. 

3. Lĩnh vực thể dục thể thao 

- Tham mưu các nội dung, thành lập đoàn VĐV, tập luyện chuẩn bị tham gia 

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. Tham gia Ngày hội văn hóa, thể 

thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV tại tỉnh Phú Thọ, năm 2022. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các giải đấu thể thao; 

giải Đua Xe đạp tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ II năm 2022; Giải Vô địch Dù lượn 

quốc gia lần thứ III, năm 2022... 

- 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. 

4. Lĩnh vực du lịch 

- Tiếp tục 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; các hoạt động hợp tác phát triển 

du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 

20/11/2021 của UBND tỉnh và theo dự án số 06. Các nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ 

chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022; các nội dung tổ chức Tuần Văn hóa, du lịch 

Lai Châu năm 2022, tại thành Phố Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng dự thảo kế hoạch Tuần Du lịch - Văn hóa năm 2023 tại Lai Châu 
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- Tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống du lịch 

thông minh tỉnh Lai Châu; vận hành, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu trên Cổng 

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

ấn, tái bản, sản xuất Sách ảnh, Bản đồ, Tờ gấp, Cẩm nang du lịch Lai Châu năm 

2022. 

Trên đây là Thông báo kết luận Cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 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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