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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2022  

và triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

Ngày 06/01/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Tống 

Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh; đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các 

huyện, thành phố; trưởng, phó phòng, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được 

khen thưởng... 

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Lương Chiến Công - Tỉnh ủy viên, Giám đốc 

Sỏ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Mạnh Hùng, đồng chí Trần 

Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 

2022; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023; ý kiến tham gia thảo luận của 

các đại biểu dự hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tống 

Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

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

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu 

phát triển văn hóa, thể thao và du lịch theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021-2025 với những thuận lợi và thách thức đan xen. Nhìn chung, công tác 

văn hóa, thể thao và du lịch có xu hướng phục hồi tích cực sau 02 năm chịu tác 

động nặng nề của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, năm 2022 cũng chứng kiến 

nhiều yếu tố rủi ro, nhiều vấn đề mới phát sinh, khó khăn hơn so với dự báo đã ảnh 

hưởng tới công tác triển khai nhiệm vụ của Ngành. Song, dưới sự quan tâm, chỉ 

đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự ủng hộ của các sở, ban, ngành, địa 

phương và Nhân dân, toàn Ngành được tiếp thêm động lực, tinh thần và niềm tin 

để khắc phục, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

chính trị được Tỉnh, Bộ và Nhân dân tin tưởng, giao phó; các nhiệm vụ phát triển 

Ngành cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Kết quả đánh giá cuối năm, ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch 05/05 chỉ 

tiêu chính được UBND tỉnh giao.  
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Ngành đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban ngành trong tỉnh tham gia, tổ chức 

thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đạt được thành tích cao và 

nhận được sự tham gia, cổ vũ, hưởng ứng của du khách trong nước, quốc tế, mang 

lại hiệu ứng tích cực trong công tác xúc tiến, quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch 

Lai Châu đến với Nhân dân du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động tuyên 

tuyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện nổi bật của tỉnh, của đất nước 

được triển khai sâu rộng, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Phong trào “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, 

số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên tăng so với năm trước, 

góp phần nâng cao sức khỏe cho Nhân dân. Du lịch có bước phát triển mới, một số 

sản phẩm du lịch của tỉnh như: du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch thể thao 

mạo hiểm đã tạo điểm nhấn trong khu vực và cả nước, được nhiều du khách và công 

ty lữ hành lựa chọn trong chương trình tour đến với Tây Bắc... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn một số hạn chế 

như: Công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu một số hoạt động văn hóa, thể thao 

chưa kịp thời; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham 

mưu, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do ngành chủ trì có nội dung còn chưa 

chặt chẽ nên ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc được giao. Phong trào thể 

thao quần chúng phát triển chưa đều, vẫn chủ yếu tập trung tại thành phố, thị trấn; 

chất lượng thể thao thành tích cao chưa bền vững. Các điều kiện để phát triển du lịch 

của tỉnh: cơ sở hạ tầng, điều kiện vật chất, nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ du lịch 

còn thiếu cả về chất và lượng... 

Bước sang năm 2023, phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ thời gian qua; tiếp tục thực hiện phương châm “Quyết liệt hành động - 

Khát vọng cống hiến” và chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2023 của Ngành văn hóa, 

thể thao và du lịch là: “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả”. Cùng 

với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự ủng hộ, phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai 

Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu 

quả hơn nữa nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cho năm 2023, trong đó 

tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Tiếp tục tham mưu các chương trình, đề án, cơ chế chính sách trình HĐND 

và UBND tỉnh; triển khai thực hiện các nội dung tại các đề án, chương trình, kế hoạch 

thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch: Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04-

NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định 562/QĐ-UBND ngày 17/05/2021 về phê duyệt 

Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn 
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với phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu; Dự án 6: "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -

2030; Đề án  “Đào tạo Năng khiếu Thể dục thể thao và vận động viên thể thao thành 

tích cao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”... Ký kết 

các chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm lồng ghép nội 

dung hoạt động của ngành trong các phong trào của các cấp, các ngành, các đoàn thể 

phát động... 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương; tuyên truyền về các sự 

kiện văn hóa, thể thao và du lịch, về các chính sách của ngành tạo niềm tin, sự đồng 

thuận của Nhân dân trong toàn tỉnh đối với việc xây dựng và phát triển ngành. 

3. Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ sự kiện của tỉnh gắn 

với các dịp lễ của đất nước, của tỉnh; đặc biệt tập trung tổ chức tốt các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023; 

các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

(3/2/1930-3/2/2022). Tham mưu tổ chức các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2023: 

Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 lần thứ I tại tỉnh Lai Châu; giải Vô địch 

quốc gia Marathon và cự ly dài giải Báo Tiền Phong lần thứ 64; Tuần Du lịch- Văn 

hóa Lai Châu...  

4. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động đưa thông 

tin, tuyên truyền về cơ sở: biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, tuyên truyền giới thiệu 

sách báo... nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần trong Nhân dân.  

5. Triển khai các hoạt động bảo tồn, bảo tàng và phát huy các giá trị di 

tíchvật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện gìn giữ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cộng đồng 

và duy trì chất lượng các sản phẩm văn hóa, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ 

chính trị và nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân. Các Nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực trao truyền, lan toả tinh thần, ý 

thức tự bảo tồn, nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc mình trong cộng đồng. 

6. Triển khai các hoạt động trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa; bản, khu phố 

văn hóa. Triển khai công tác gia đình năm 2023, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, 

truyền thông trong công tác gia đình, phát huy hiệu quả vai trò các CLB, nhóm 

PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh. 

7. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh gắn với 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại“. Quan tâm 
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phát triển phong trào thể dục, thể thao người cao tuổi, người khuyết tật, phát triển 

phong trào thể dục thể thao trong trường học, ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức hiệu quả các giải thi đấu từ tỉnh tới cơ sở; tập 

luyện, tham gia các giải thi đấu khu vực và toàn quốc, phấn đấu đạt thành tích cao; 

chú trọng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng những tài năng về thể thao bổ sung cho tỉnh. 

8. Hướng dẫn các cơ sở lưu trú; các doanh nghiệp lữ hành chủ động xây 

dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, phục vụ; chuẩn bị các điểu kiện về cơ sở vật 

chất; đảm bảo chất lượng các dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách. Triển 

khai hiệu quả các hoạt động liên kết phát triển du lịch trong khuôn khổ 8 tỉnh Tây 

Bắc mở rộng, với Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành 

trong cả nước; thực hiện liên kết hợp tác phát triển du lịch quốc tế. Đẩy mạnh công 

tác thông tin, quảng bá; phát triển sản phẩm du lịch và kêu gọi đầu tư nhằm phát triển 

du lịch Lai Châu trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng của tỉnh, tạo động lực 

thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

9.  Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động 

hiệu lực hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, chú trọng nâng cao năng 

lực cho các cán bộ, công chức, viên chức. Mở rộng quan hệ giao lưu và hợp tác 

quốc tế trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao hiệu quả hoạt động 

đối ngoại đáp ứng yêu cầu trong quá trình hội nhập. 

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy 

chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành 

chính, chuyển đổi số cải thiện thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính của Sở. 

Trên đây là Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2023 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; phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao, Truyền thống các huyện, thành phố biết, triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc sở (B/c); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT các huyện, tp; 

- Trang TTĐT Sở VHTT&DL; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. GIÁM ĐỐC  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

  
 

 

Nguyễn Chiến Hữu 
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