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KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai  - Năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu

hội nhập và phát triển bền vững (Sau đây gọi là Nghị quyết số 09-NQ/TU), Ủy
ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày
27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con

người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

- Xác định nội dung công việc, nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm các cơ

quan quản lý nhà nước về văn hóa, các cấp, các ngành và các cơ quan, tổ chức
liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

- Triển khai kịp thời và nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn

hóa, con người năm 2023.

- Người đứng đầu các các cơ quan, đơn vị chủ động, gương mẫu, sáng tạo
quyết liệt, trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí ngân sách và huy động các nguồn
lực cần thiết để triển khai các nhiệm vụ được giao.

II. MỤC TIÊU

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa, con
người Lào Cai phát triển toàn diện, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,

dân chủ, công bằng, văn minh. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho
Nhân dân; thu hẹp dần khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và

nông thôn, giữa vùng thấp và vùng cao. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy bền vững các
giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Quan tâm công tác xây dựng gia đình, chú trọng giải quyết những vấn đề về hôn
nhân cận huyết thống, tảo hôn, bất bình đẳng giới, phụ nữ đi khỏi địa phương,

chăm sóc, giáo dục trẻ em. Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu
quốc tế về văn hóa.
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- Năm 2023, phấn đấu tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường 
xuyên toàn tỉnh đạt 36%; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, tỷ lệ thôn, bản, tổ dân 

phố văn hóa đạt 78%. Hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo 06 di tích lịch sử văn hóa: 
Đền Thượng, Đền Cấm (thành phố Lào Cai); Đền Đồng Ân, xã Thái Niên, Đền 

Cô Ba - xã Phú Nhuận (Huyện Bảo Thắng); Đền Mẫu xã Trịnh Tường (Huyện 
Bát Xát); Đền Hai Cô, xã Kim Sơn (huyện Bảo Yên). 

III. NỘI DUNG 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  

a) Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thực 
hiện các nội dung của Nghị quyết số 09-NQ/TU, Kế hoạch số 364/KH-UBND 
ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU 

và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào 
Cai về triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai bằng các hình thức thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế 
của địa phương, đơn vị. 

- Phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng, 
chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; các quy hoạch, kế hoạch, đề án về xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai. 

- Nội dung tuyên truyền: Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người; Nghị 
quyết số 09-NQ/TU, Kế hoạch số 364/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, Kế 

hoạch số 187/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai. Tăng cường tuyên truyền, 
quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - 

xã hội của Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế; Tuyên truyền gương 
người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo 

trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người; phê phán các biểu hiện tiêu 
cực, lạc hậu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi vi 

phạm trong hoạt động văn hóa; Tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, 
con người gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc 
vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuyên truyền các giải pháp, 

hoạt động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai. 

- Hình thức tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng 

xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới, bằng nhiều 
thứ tiếng. Tổ chức hội thảo, phát động cuộc thi báo chí viết, tuyên truyền về xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất 



3 
 

nước; Duy trì thông tin thường kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng (gồm 
báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, cổng Thông tin điện tử, mạng xã hội...). 

Thông qua các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; các cơ quan báo chí; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

2. Xây dựng con người Lào Cai phát triển toàn diện, có nếp sống 
văn hóa, văn minh, hiện đại gắn với hội nhập, giữ gìn bản sắc, truyền 

thống văn hóa 

a) Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố,  

thị xã, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, 
đặc biệt là đối với thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc, pháp luật, đạo đức, lối sống, 

nhân cách, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng con người Lào Cai có nhân cách, lối sống tốt 
đẹp với các đặc tính cơ bản của người Việt Nam, mang đặc trưng của con người 

vùng đất biên cương Tổ quốc: “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn 
minh - Hiếu khách”. 

b) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 
24/6/2021 của Ban Bí thư  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chiến lược phát triển gia đình Việt 
Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Triển khai nhân rộng 05 mô hình thực 

hiện Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình tại 5 xã; xây 
dựng 15 mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại 15 xã; xây dựng 

10 mô hình Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 10 xã. Tổ chức lễ phát động 
Phong trào Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; Xây dựng 09 mô hình 

Gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; Tổ chức hoạt động truyền 
thông về gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho học sinh các 
trường học trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội thảo cấp tỉnh về công tác gia đình 

trong tình hình mới. Xây dựng 01 kịch bản tuyên truyền chủ đề Phòng chống 
bạo lực gia đình bằng hình thức ghi hình, phát sóng trên Đài PT  - TH và các nền 

tảng số, chuyển sản phẩm tuyên truyền tại cơ sở huyện, xã, thị trấn, thôn, bản....  

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Lào Cai; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội người cao tuổi; Đoàn Thanh niên 

CSHCM tỉnh Lào Cai; Sở Lao động - TBXH; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

c) Tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào hoạt động thể dục thể thao, thực 

hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 
vĩ đại". Xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tổng thể phát triển thể 

lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 (Đề án 641) năm 2023; 



4 
 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai đến năm 2025 trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

d) Tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao, lễ hội; các hoạt động kỷ niệm 
ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2023 gắn với tuyên truyền xây 

dựng văn hóa, con người Lào Cai (Thực hiện theo Kế hoạch số 150-
KH/TU  ngày 20/10/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023, 2024, 2025 ). 

- Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở 

Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

đ) Tổ chức Cuộc thi hát về Lào Cai, chủ đề "Lào Cai một tình yêu" chào 
mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023).  

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.   

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

e) Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ đạo xây dựng quy chế phối 
hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, 

học sinh, sinh viên. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng Văn hóa học 
đường cho đội ngũ cốt cán các trường học trong toàn ngành giáo dục; Tổ chức 

Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng văn hóa học đường cho cốt cán toàn 
ngành giáo dục. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
Chuyên gia giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

f) Triển khai hiệu quả Đề án phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Lào Cai 
đến năm 2025 (Tổ chức Cuộc thi truyện ngắn 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú 

Thọ năm 2023 do tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức; Cuộc thi Thơ học đường trong 
học sinh THPT; Mở 02 lớp bồi dưỡng sáng tác chuyên ngành Văn học - Nhiếp 

Ảnh cho cộng tác viên; Mở 02 trại sáng tác tổng hợp tại huyện Mường Khương 
và thị xã Sa Pa; Xây dựng trang thông tin điện tử). 

- Cơ quan chủ trì: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; 

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 
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g) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên 
Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thực hiện tốt phong 

trào thi đua Thanh niên làm chủ đất nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn Lào Cai; Sở Văn hóa và Thể thao; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

 3. Xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa văn minh, hiện 
đại, giàu bản sắc 

a) Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, 
thị xã, đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng nội quy, quy chế làm việc gắn 

với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; rà soát, bổ sung quy định về chuẩn 
mực các giá trị văn hóa cụ thể, sát hợp trong từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện 

nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, quy chế văn hóa công sở và quy ước cộng đồng 
ở các khu dân cư, thực thi đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng. 

b) Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi 
đua ở khu dân cư. Tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu 

tỉnh Lào Cai lần thứ III; Triển khai xây dựng 09 mô hình CLB "Nói không với 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết" tại 09 xã; 10 mô hình xây dựng hương ước quy 

ước gắn với bảo vệ rừng, thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng nông thôn 
mới tại 10 xã. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình của tỉnh; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm 

của gia đình và cộng đồng trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, 
pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. 

Tổ chức Hội thi câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2023; 
In tờ gấp tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo Quyết định số 

224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai; Ban Dân tộc; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư 

pháp; Sở Lao động - TBXH; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 
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d) Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn 
hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả 

các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thông tin tuyên truyền - cổ động. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị liên quan. 

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng môi trường văn 
hóa lành mạnh trong nhà trường. Xây dựng mỗi trường học, cơ sở giáo dục thực 

sự là trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người phát triển toàn diện. Chú 
trọng việc dạy và học dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống; khuyến khích việc 

mặc trang phục truyền thống và nói tiếng dân tộc thiểu số. Tiếp tục điều chỉnh, 
hoàn thiện khung chương trình giáo dục địa phương và tổ chức thực hiện nội 

dung giáo dục địa phương bảo đảm phù hợp với từng cấp học. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

e) Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các sở, ban, ngành, đoàn 
thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

f) Đẩy mạnh công tác truyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về Bảo vệ môi trường, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các tổ chức, đoàn thể, doanh 

nghiệp, đến mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và có 
hành động thiết thực về công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng con 
người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các  

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

4. Xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế  

a) Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể; các huyện, thành phố, thị xã; 
đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương 
đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức, đội 

ngũ những người làm công tác giáo dục, văn nghệ sĩ và cán bộ lãnh đạo, quản lý 
văn hóa, những người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng và xã hội.  
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b) Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên thực 
hiện rà soát bộ thủ tục hành chính theo hướng công khai minh bạch, rút ngắn 

thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình dịch vụ văn hóa phát triển. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức 

nhằm phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. 

c) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 14-ĐA/TU ngày 

11/12/2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai 
đoạn 2021 - 2025 và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. Tăng cường công tác kiểm tra nội vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức có tác phong làm việc, phong cách ứng xử chuẩn mực, có 
chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, 

năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Các 

sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị liên quan.  

d)  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao đạo đức kinh doanh của 
doanh nghiệp; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và an 

toàn cho người tiêu dùng. Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam 15/3. Theo dõi, nắm bắt khảo sát thị 

trường, giá cả thị trường và hàng hóa, kịp thời tham mưu trong công tác chỉ đạo 
điều hành. Thông qua các cuộc kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng; trong lĩnh vực khoáng sản và sử 
dụng VLNCN; hoạt động điện lực... lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm môi trường; bồi dưỡng, huấn luyện 
những người tiếp xúc vật liệu nổ công nghiệp, tiếp xúc với hóa chất; phổ biến 
kiến thức pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm... 

- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa và Thể thao; các 

doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan  

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát huy giá trị 

tốt đẹp trong văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo 

a) Tham mưu đề xuất các giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường 

quản lý nhà nước về di sản văn hóa, tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ: quản lý, 
đầu tư xây dựng, tôn tạo, khai thác giá trị của các di tích lịch sử cách mạng trên 

địa bàn tỉnh; công tác quy hoạch, cắm mốc đối với các di tích, danh thắng trên 
địa bàn tỉnh; công tác số hóa dữ liệu về di sản; công tác phổ biến, giới thiệu di 

sản văn hoá các dân tộc tỉnh Lào Cai; chú trọng công tác sưu tầm, hướng tới xây 
dựng cơ sở dữ liệu số về địa chí Lào Cai. Hướng dẫn các địa phương thực hiện 

Dự án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn 
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tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 về 
bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại Đề án số 03-ĐA/TU về phát triển văn 

hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và Dự án “Bảo tồn và phát huy trang phục 
truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch, 

giai đoạn 2021-2025”. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị liên quan. 

b) Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 
09/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ 

trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Hoàn thiện 
phương án tư vấn thiết kế bảo tàng tỉnh và nâng cấp, đầu tư hệ thống trang thiết 

bị cho nhà thi đấu đa năng tỉnh; hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí hoạt động cho nhà 
văn hóa thôn vùng đồng bào DTTSMN. Cải tạo, sửa chữa nhà Văn hóa Trung 

tâm tỉnh Lào Cai và nhà công vụ đoàn nghệ thuật tỉnh Lào Cai; tiếp tục nghiên 
cứu phương án tổ chức không gian phục vụ học tập, trải nghiệm trong các thư 

viện, bảo tàng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Chương trình hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”; Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng 
đồng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổ chức thành 

công Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai năm 2023 tại huyện Bảo 
Yên; Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Lào Cai lần thứ ba, năm 2023. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị liên quan. 

 d) Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng trường học, cơ sở đào tạo , 
đồng thời là điểm sinh hoạt văn hóa, là môi trường bảo tồn, giáo dục, phát huy 

bản sắc văn hóa, con người Lào Cai. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

đ) Tiếp tục đổi mới phương thức, chất lượng hoạt động của Hội Văn học  - 
Nghệ thuật tỉnh, các chi hội chuyên ngành; coi trọng hình thức đặt hàng, tạo điều 

kiện sáng tạo các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng cao về 
tư tưởng và nghệ thuật; khai thác vốn di sản văn hóa dân gian các dân tộc Lào 
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Cai; phát triển sâu rộng văn học nghệ thuật quần chúng. Chú trọng đầu tư hoạt 
động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. 

- Cơ quan chủ trì: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

e) Tổ chức 07 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, 

tôn giáo cho 700 người. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện: Bát Xát, Văn Bàn, Bắc Hà, Bảo 
Yên, Bảo Thắng, Mường Khương và thị xã Sa Pa. 

f) Tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc, người đại diện các nhóm Tin lành 
đã được chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

g) Tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp 

tỉnh với chức sắc, chức việc Phật giáo, Công giáo trên địa bàn tỉnh.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.  

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an 
tỉnh, Sở Văn hóa Thể Thao, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Tài Nguyên 

và Môi trường tỉnh. 

 6. Từng bước tạo dựng, hình thành sản phẩm văn hóa đặc trưng Lào 

Cai; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị 
trường văn hóa 

a) Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển các ngành 
công nghiệp văn hóa. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm các sản 

phẩm mới về văn hóa, thể thao như các chương trình nghệ thuật, show diễn khai 
thác di sản văn hoá các dân tộc, các sự kiện - giải thể thao mạo hiểm... gắn với 
phát triển công nghiệp văn hóa và phục vụ phát triển du lịch. Khai thác và phát 

huy hiệu quả giá trị các di sản văn hóa, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, 
thể thao, qua đó quảng bá, giới thiệu về văn hóa, con người, du lịch Lào Cai. 

Đăng cai tổ chức thành công giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2023 
tại tỉnh Lào Cai. Xây dựng đề án lễ hội văn hóa Sông Hồng. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20/2017/NQ-

HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về Quy định về 
một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

https://ubndlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=407684&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://ubndlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=407684&xem=0&QL=xemdi&t=3
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giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai; Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai về 

Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở 
Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số 

trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình, trước mắt tập trung ưu tiên thực 
hiện chuyển đổi số trong hoạt động thư viện, bảo tàng. Tổ chức Ngày hội truyền 
thông về Internet và chuyển đổi số, phát triển kỹ năng, văn hóa đọc trong thời 

đại số hóa; triển khai sử dụng hệ thống quản trị thư viện dùng chung VietBiblio 
cho hệ thống thư viện công cộng cấp huyện và các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào 
tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

d) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Nâng cao 
chất lượng tham mưu, đề xuất, lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(đề tài, dự án) về ứng dụng công nghệ số trong phổ biến văn học nghệ thuật; xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai. Hướng dẫn công ty, doanh 
nghiệp thủ tục đăng ký, phát triển nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của 

tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Công thương; Sở Thông 
tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

liên quan.  

đ) Tuyên truyền phổ biến pháp luật về thương mại điện tử để nâng cao 

trình độ tham gia và khai thác các ứng dụng TMĐT của các thương nhân và hoạt 
động thương mại điện tử xuyên biên giới.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các cơ quan, đơn vị liên quan.  
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7. Tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực hoạt động văn hóa; 
củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

quản lý và hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ  

a) Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh huy động và sử dụng hiệu 

quả nguồn lực ngân sách nhà nước để đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 
phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và đúng quy định hiện hành; hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách thu hút, huy động nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng 
trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Sở Giao thông, Vận tải và Xây dựng; 

Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 
cơ quan, đơn vị liên quan. 

b) Hướng dẫn Sở Văn hoá và Thể thao, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện đã được phê 
duyệt đối với các trường hợp có sự thay đổi quy hoạch của các công trình Văn 

hoá, thể thao; hoàn thiện hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
đối với các công trình văn hoá thể thao theo quy định pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Sở Văn hóa và 

Thể thao; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

d) Tăng cường công tác quản lý đô thị, triển khai thực hiện hiệu quả kế 

hoạch năm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2023. Đẩy mạnh 
việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa trong tham 

gia giao thông.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

đ) Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới và cải thiện 

đời sống của người dân ở nông thôn gắn với đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn 
thiện hệ thống thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế tại cơ sở. Rà soát các mục tiêu, 

chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể 

để thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

e) Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý lĩnh vực văn hóa, 
văn nghệ, báo chí, xuất bản; điều chỉnh, bổ sung chính sách thu hút, hỗ trợ đào 



12 
 

tạo để khuyến khích, động viên đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên tài năng về công tác 
tại tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao; Hội Văn học - Nghệ 

thuật tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

g) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn 

hóa, thể thao, di sản văn hóa, gia đình cho cơ sở (Lớp tập huấn chuyên môn 
nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa xã/phường/thị trấn, người quản lý nhà văn hóa; 

Lớp tập huấn kỹ năng tổ chức một số trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc 
phục vụ tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí gắn với phát triển du lịch; 

Lớp tập huấn về công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích, danh thắng; Tập huấn 
hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động  “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 
DTTS & MN giai đoạn 2021 - 2030; Lớp tập huấn phương pháp bơi; Lớp tập 

huấn kỹ năng thuyết trình, dẫn chương trình tại cơ sở, dành cho các đối tượng 
tuyên truyền viên, cộng tác viên tại cơ sở huyện, xã) . 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

h) Bồi dưỡng văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công 

chức, viên chức (có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc, phong cách  
ứng xử chuẩn mực). Tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu 

cầu vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có chuyên môn 
giỏi, thông thạo nghiệp vụ, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động 

thực thi nhiệm vụ, công vụ.  

 - Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố. 

8. Nâng cao hiệu lực và tăng cường sự quản lý của Nhà nước về xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai 

a) Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, chương trình, kế 

hoạch, đề án triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa 
con người trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng và ban hành Chỉ thị của 

UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa 
nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát 

triển du lịch; Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ chi đặc thù đối với hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết hỗ trợ nâng cấp, 

sửa chữa nhà văn hoá cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2023-2025. 
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Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, lễ 
hội, di sản văn hóa, công tác quản lý và đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao các cấp. Tổ chức khảo sát thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của 
đồng bào các dân tộc thiểu số; khảo sát tổng thể và đánh giá thực trạng hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các 
hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

b) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các phương án tự chủ 

về tài chính; phương án cho thuê tài sản công; tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ 
thuật; danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa, thể thao; tăng cường 

việc đặt hàng cung cấp các dịch vụ công lĩnh vực văn hóa, thể thao.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị liên quan.  

c) Tăng cường công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí và 
các loại hình thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện 

các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp với tập 
tục, ngôn ngữ của mỗi địa phương, dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ngành, đoàn thể 

tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

9. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa; hợp tác và quảng bá bản 

sắc văn hóa, con người Lào Cai 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án số 11 về “Mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, giai 
đoạn 2020-2025” ăm 2023; Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hoá 
trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy,  

HĐND, UBND tỉnh và tham dự các hoạt động đối ngoại cấp tỉnh, cấp Nhà nước 
do Trung ương và các tỉnh bạn tổ chức. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao; các sở, ngành, đoàn thể 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

b) Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hoá, con người Lào  

Cai tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút du khách, các đối tác, 
nhà đầu tư nước ngoài đến với Lào Cai với nhiều hình thức: Thông qua các hoạt 

động đối ngoại; quản lý các đoàn ra, đoàn vào, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
phóng viên, báo chí nước ngoài vào đưa tin, làm phóng sự về văn hoá, con 
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người Lào Cai; tích cực đưa tin bài trên cổng thông tin điện tử của sở, Bản tin 
đối ngoại Lào Cai...    

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao; các sở, ngành, đoàn thể 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

c) Chủ trì tham mưu nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa, thể 

thao. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh nhằm tạo điều kiện để bạn 
bè quốc tế hiểu biết hơn về văn hóa, con người Lào Cai. Tổ chức các hoạt động 

ngoại giao văn hoá như: quảng bá vẻ đẹp, văn hóa, con người Lào Cai (xuất bản 
ấn phấm giới thiệu về văn hóa, vùng đất, con người Lào Cai; tổ chức các sự kiện 

văn hóa, thể thao, giới thiệu di sản văn hóa....); giao lưu văn hóa, thể thao với 
các địa phương của tỉnh Vân Nam (CHND Trung Hoa) và các đối tác khác 

(Pháp, Hàn Quốc, Beralus,...); triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với Vùng 
Nouvelle Aquitaine (CH Pháp), tỉnh Vân Nam (CHND Trung Hoa); bảo vệ, phổ 
biến các di sản văn hóa phi vật thể của Lào Cai được Unessco ghi danh; Tổ chức 

Ngày văn hóa Pháp, Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; vác sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 

d) Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hiệu quả Kế hoạch hoạt 
động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2013. Tham mưu triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông mới, khai thác phương tiện internet, nội 
dung số, mạng xã hội... nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh văn hóa, con người 

Lào Cai ra thế giới.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 

đ) Tổ chức triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác về đường sắt 

Điền - Việt với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, gồm: Sưu tầm tư liệu đã được công 
bố về đường sắt Điền - Việt; Tổ chức trưng bày về lịch sử tuyến đường sắt 

Điền - Việt tại Nhà Ga, Cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế và trên các toa 
tàu…; Nghiên cứu xuất bản cuốn "Đường sắt Điền - Việt trong lịch sử và hợp 

tác, phát triển". 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ; Sở Du lịch; 
Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

e) Tập huấn chương trình đào tạo viên, hướng dẫn viên môn thể thao do 
chuyên gia cộng hòa Pháp huấn luyện tại Lào Cai năm 2023 (Gồm: đào tạo 

Canyoning (Trượt thác); Đào tạo Xe đạp và Kayak; Mua sắm dụng cụ phục vụ 

Trung tâm đào tạo hướng dẫn viên thể thao mạo hiểm…). 
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- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; Sở Du lịch; Vườn Quốc gia Hoàng 

Liên; Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

IV. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:  

Tổng nhu cầu nguồn kinh phí năm 2023: 26.559 triệu đồng. Trong đó: 

1. Nguồn vốn đầu tư công: 5.445 triệu đồng. 

2. Nguồn vốn ĐTNS tỉnh; vốn sự nghiệp NSĐP: 20.754 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn xã hội hóa: 360 triệu đồng. 

Kinh phí đã được giao dự toán tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 

09/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai: 12.620 triệu đồng. 

(Có Phụ biểu chi tiết kèm theo) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, đôn đốc các huyện ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, cá nhân tích cực thực 

hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kế hoạch này.   

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, các tổ chức 

chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp: Phổ biến, thực hiện, vận 
động các tổ chức và nhân dân tích cực tham gia, giám sát thực hiện Nghị quyết 

số 09-NQ/TU và Kế hoạch này; tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; tăng 

cường vai trò của các cơ quan, tổ chức và lực lượng giám sát, phản biện xã hội 
trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai.  

3. Các sở, ban, ngành tỉnh 

-  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nội dung của Kế hoạch này 
trong cơ quan, đơn vị. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải 
pháp có liên quan trong phát triển văn hóa, con người Lào Cai. Chủ trì tham 

mưu UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định 
của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật liên quan.  

4.  Sở Văn hóa và Thể thao   

- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về văn hóa và nội dung Kế hoạch này. 
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển sự nghiệp 

văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh; lồng ghép thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ của Kế hoạch với các chương trình, đề án khác; tham mưu, ban hành các văn 

bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chiến lược phát triển về văn 
hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Chương trình mục tiêu về phát triển sự nghiệp 

văn hóa... 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất việc  bố trí 

ngân sách nhà nước năm 2023 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế 
hoạch này. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và kịp thời 
điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kế hoạch này; phối hợp với 
các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo 

UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

5. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách, Sở Tài chính 

chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao  tham mưu 
cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. Chủ trì hướng dẫn các đơn 

vị lập dự toán, phân bổ sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.  

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể 

thao; các sở, ngành, đơn vị tổng hợp, trình UBND tỉnh kế hoạch đầu tư công để 
thực hiện các chương trình, dự án tăng cường cơ sở vật chất cho các đơn vị, cơ 

sở thuộc ngành văn hóa thể thao đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước. 

7. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố, thị xã trong công tác phòng, chống âm mưu, hoạt động phá 
hoại của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, phần tử xấu trên 

lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch và các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật 

khác tác động xấu đến văn hóa, con người Lào Cai. 

8. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai: Tăng 

cường công tác thông tin truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tiếp tục 
thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá về 

văn hóa, con người Lào Cai. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU; Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 
15/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU; Kế 

hoạch số 187/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về 
triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai và 

Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với các mục tiêu, nhiệm 
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vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước ngày 25 tháng 11 báo cáo 
kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao). 

- Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 
ở địa phương, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực 

hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người. 

- UBND thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng, Bảo Yên xây dựng và 

triển khai thực hiện quyết định phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử 
văn hóa năm 2023 tại địa phương: Đền Thượng, Đền Cấm (thành phố Lào Cai); 

Đền Đồng Ân, xã Thái Niên, Đền Cô Ba - xã Phú Nhuận (Huyện Bảo Thắng); 
Đền Hai Cô, xã Kim Sơn (huyện Bảo Yên).  

- Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao, đảm bảo tỷ lệ chi 
ngân sách cho văn hóa theo quy định. Bố trí  và đảm bảo các nguồn vốn thực 

hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người được phân cấp theo quy định. Triển 
khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh các hoạt động xã 
hội hóa hoạt động văn hóa; khai thác và phát huy hiệu quả của các thiết chế văn 

hóa, thể thao ở cơ sở phù hợp với điều kiện của địa phương. Bố trí quỹ đất hợp  
lý để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống của nhân dân.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023; yêu  cầu  các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH; 
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, thành phố; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH4, VX3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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