
 
 

 

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC VĂN HOÁ, THỂ THAO, 

DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH 09 THÁNG NĂM 2021 

 

Kính gửi: - Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai, 

        - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bầu cử Quốc hội khóa XV và 

Hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 

2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng, 
Quốc hội. Tình hình quốc tế, trong nước và địa phương dự báo có những thời cơ, thuận lợi, 

khó khăn, thách thức đan xen trong đó đại dịch covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và tác động 

tiêu cực trên nhiều mặt của nền kinh tế trong nước cũng như trên toàn thế giới. Tác động của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những yêu cầu về chuyển đổi số, sự phát triển của 

công nghiệp văn hóa, công nghiệp thể thao đặt ra yêu cầu đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch theo hướng dịch vụ, thị trường. Trong bối cảnh đó, trong 9 tháng năm 2021, 

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa 

phòng, chống dịch Covid 19, vừa phát triển hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng 

yêu cầu, tình hình nhiệm vụ mới. 

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành 

1. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ  đạo, triển khai nhiều 

nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du l ịch và gia đình trên địa bàn 

toàn tỉnh 

Sở đã tham mưu xây dựng và ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định quản lý về  

các lĩnh vực văn hóa, thể  thao, du lịch góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản 

lý về văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là: Tham mưu ban hành Nghị quyết 

số 11-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 

01/3/2021 về Phát triển TDTT tỉnh Lào Cai đến năm 2025; Nghị quyết số 06/2021/NQ-

HĐND ngày 09/4/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Quyết định 1307/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 ban hành Quy 

chế phối hợp trong quản lý khách du lịch tham quan, lưu trú tại khu vực biên giới trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 về việc Ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai; Quyết định 1954/QĐ-

UBND ngày 9/6/2021 công nhận danh hiệu “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 công nhận bổ  sung danh hiệu “cơ 

quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 5 năm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; Tham gia xây dựng Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển văn hóa, con người 

Lào Cai…Các nghị quyết, chính sách, quy định ra đời đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung, định 

hướng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể 

thao, du lịch. 
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Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể  thao và Du 

lịch triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia 

đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó có việc tích cực phối hợp với các ngành, các cấp xây 

dựng, tham gia xây dựng, hoàn thiện cũng như triển khai thực hiện nhiều Chương trình, Đề 
án, Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch về  các lĩnh vực của ngành như: tham gia vào dự thảo 

Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến nam 2030, Chiến lược ngoại giao văn hoá Việt 

Nam đến năm 2030; xây dựng phương án quy quy hoạch phát triển văn hóa, thể  thao và du 

lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn 2050; phối hợp với các địa phương rà soát quy 

hoạch sử dụng đất (lĩnh vực VH, TT, DL); tham mưu UBND tỉnh ban hành Chiến lược quảng 

bá thương hiệu Sa Pa – Fansipan1; tham mưu các Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể về phát 

triển thể  lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 20252, Đề  án số 03 về Phát triển văn 

hóa-du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-20253, Kế  hoạch khung tổ chức các sự kiện văn hóa, 

thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-20254, Kế hoạch triển khai hoạt động văn 

hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2021 -20305, Kế  hoạch triển khai Đề án về tổ  chức giao lưu liên hoan văn hóa, thể thao, nghệ 

thuật chuyên nghiệp6, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 067; Kế hoạch xúc tiến đầu tư 

quảng bá du lịch8…Thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, đổi mới ngành cũng đang tích cực 

tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, 

du lịch. 

Ngành đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương tham mưu ban hành Kế  

hoạch số 02 - KH/TBTTTT ngày 03/3/2021 về tuyên truyền, trang trí khánh tiết cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ cuộc bầu cử. Trong quá 

trình thực hiện đã có các phương án dự phòng, phương án điều chỉnh kịp thời, phù hợp với 

tình hình thực tế nên mặc dù bị ảnh hưởng, hư hỏng nhiều hạng mục do mưa bão, nhưng hoạt 

động tuyên truyền, khánh thiết vẫn đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra, góp phần vào thành công 

chung của cuộc bầu cử tại tỉnh Lào Cai. 

                                        
1 Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 phê duyệt chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa – Fansipan;  
2 Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 01/04/2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc Ngườ i Việt 

Nam giai đoạn 2011-2030, trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 200/KH-UBND ngày 27/4/2021, 

thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021;  
3 Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 18/02/2021 về triển khai thực hiện Đề án số 03 Phát triển văn hóa-du lịch t ỉnh Lào  Cai 

giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 29/3/2021, triển khai thực hiện Đề án 3 “Phát triển văn hóa-du 

lịch  tỉnh Lào  Cai giai đoạn 2020-2025” năm 2021;  Kế  hoạch số 192/KH-UBND ngày 22/4/2021, triển khai thực hiện  Dự  

án “Bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch, giai 

đoạn 2021 – 2025 và năm 2021”; 
4 Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 28/4/2021 về khung tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn  g iai đoạn 2021 - 2025; Kế 

hoạch số 102/KH-UBND ngày 08/3/2021, về tổ chức Đại hộ i TDTT các cấp tiến tới ĐHTDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII 

và tham gia Đạ i hội Thể  thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; Kế  hoạch 164/KH-UBND ngày 06/4/2021, Kế  hoạch đăng 

cai tổ chức Hội thi thể  thao các Dân  tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII năm 2021 tại Lào Cai; Kế  hoạch số 210/KH-

UBND, ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” trên  địa bàn tỉnh Lào  Cai, g iai đoạn 2021-2030; Kế  hoạch số 174/KH-UBND ngày 12/04/2021 về Kế  hoạch tổ chức 

các hoạt động Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021); Kế  hoạch số 214/KH-UBND ngày 

06/5/2021 của UBND t ỉnh về Tổ chức Cuộc thi Đạ i sứ văn hóa đọc tỉnh Lào  Cai năm 2021; Kế hoạch số 179/KH-UBND 

ngày 14/04/2021 về tổ chức Festival “Tinh hoa Tây Bắc- Hương sắc Lào Cai” năm 2021; 
5 Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 29/6/2021 về triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa,nghệ thuật phục vụ 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,vùng dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2021 -2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
6 Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 08/3/2021 về Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên 

hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Kế 

hoạch số 117/KH-UBND ngày 15/3/2021 về  triển khai thực hiện Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên 

nghiệp giai đoạn 2021-2030 
7 Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 8/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 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 
8 Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 07/05/2021 thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch 

tỉnh Lào Cai năm 2021 
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Hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, ngành đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức 

Lễ kỉ niệm, UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện Lễ  kỷ niệm và 

các hoạt động chào mừng (Kế  hoạch 174/KH-UBND, KH 179/KH-UBND, KH 164/KH-

UBND), xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên, trước diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Sở đã tham mưu xây dựng các phương 

án, kịch bản điều chỉnh mới phù hợp. Sở đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, triển khai 

tập luyện chương trình nghệ thuật phục vụ cho Lễ kỉ niệm. 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Chính phủ về  

hỗ trợ do dịch bệnh Covid, Sở VH,TT&DL triển khai hướng dẫn rộng rãi về chính sách hỗ 

trợ đối với đối tượng diễn viên hạng IV và HDV du lịch; tích cực phối hợp với Sở LĐ-TB-

XH tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 42 diễn viên hạng IV, trình đề 

nghị hỗ trợ 04 hồ sơ HDV du lịch (tính đến hết 30/8). Bên cạnh đó, Sở đã hướng dẫn và tiến 

hành xác nhận cho 174 cơ sở lưu trú du lịch để được hưởng chính sách giảm giá tiền điện 

(tính đến hết 30/8) 

2. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh công tác lãnh chỉ đạo ứng 

phó với diễn biến của dịch bệnh Covid 19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du l ịch 

một cách kịp thời, hiệu quả 

Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, trước tác động của các làn sóng Covid 19, 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu cho TU, UBND tỉnh kịp thời chuyển 
hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh vừa đảm bảo 

an toàn, vừa đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân9. Nhờ những biện 

pháp quyết liệt, tích cực, chủ động, trên địa bàn tỉnh, trong dịp tết Nguyên Đán và trong kỳ 

nghỉ lễ 30.4 – 01.5, tại các điểm di tích, danh thắng, điểm du lịch, vui chơi giải trí không xảy 

ra những vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan dịch bệnh. Sở đã chủ động tham mưu các giải 

pháp phục hồi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thời kỳ hậu Covid, như: tham mưu 

xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch Hương sắc Lào Cai10; tham mưu điều chỉnh, xây dựng 

kịch bản tăng trưởng du lịch năm 2021; xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp 

du lịch lần thứ 2, phương án tổ  chức các hoạt động du lịch trong quý IV khi dịch bệnh Covid 

được kiểm soát... 

Sở đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19 

trong lĩnh vực nghệ thuật và du lịch. Đến hết 30/8 đã trình UBND tỉnh phê duyệt 

danh sách hỗ trợ đối với 42 diễn viên hạng IV và trình 03 hồ sơ HDV du lịch.  

 3. Tập trung chỉ  đạo toàn ngành khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra, 

chuyển hướng các hoạt động văn hóa, thể thao và du l ịch 

Sở đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã trong hoạt động 

lễ hội, karaoke vũ trường, hoạt động tại các điểm di tích, thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang, hoạt động lễ hội…., đổi mới cách thức triển khai thực hiện các hoạt động 

tại cơ sở. Với sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, quyết liệt, bám sát thực tiễn, công tác văn 

hóa, thể thao, du lịch và gia đình được tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả. 

Xác định lấy “phát triển nội lực” làm nền tảng, Sở đã tăng cường chỉ đạo xây dựng các 

phương án để kịp thời chuyển hướng các hoạt động ngay sau khi các đợt dịch bệnh kết thúc 

và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra. Trong triển khai hoạt động 

                                        
9 Tham mưu ban hành ban hành văn bản số 494/UBND-VX ngày 08/02/2021 về v iệc đ iều chỉnh các hoạt động mừng 

Xuân Tân Sửu  theo Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 23/12/2020; văn bản số 1558/UBND-VX ngày 19/04/2021 về v iệc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 t rong dịp Nghỉ lễ  30/4 -1/5; công điện số 3/CĐ-UBND ngày 

02/05/2021 về  việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tạm dừng hoạt động các dịch vụ 

không thực sự cần thiết có nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh COVID-19 từ 0h ngày 3/5/2021. 
10 Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 29/3/2021  
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chuyên môn đã thay đổi tập trung cho các hoạt động mang tính chất nghiên cứu, hoạt động 

tĩnh như đào tạo, tự đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực; nghiên cứu, xây dựng các 

sản phẩm du lịch mới; các tiết mục, chương trình mới; thảo luận, tìm giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác huấn luyện vận động viên thể thao, nâng cao kỹ thuật chuyên môn trong hoạt 
động tổ chức thi đấu, công tác trọng tài.… . Trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, Sở đã 

chủ động điều chỉnh nhiều nhiệm vụ trong kế  hoạch năm, tập trung cho việc tổ  chức các hoạt 

động văn hóa, thể thao, du lịch theo hướng tăng cường các hoạt động trực tuyến (như huấn 

luyện thể thao thành tích cao, quảng bá du lịch, quay phát các chương trình biểu diễn văn 

nghệ, tuyên truyền lưu động để phát trên Đài PT-TH...). Căn cứ vào các chỉ đạo định hướng 

chung của Trung ương và tỉnh cũng như dự báo tình hình dịch bệnh Covid -19 nên trong triển 

khai xây dựng kế hoạch năm 2022, Sở đã chỉ đạo tăng cường đổi mới hoạt động, đề xuất các 

nhiệm vụ có tính khả thi, tập trung có trọng điểm các hoạt động ở cơ sở, đẩy mạnh các hoạt 

động chuyển đổi số, xây dựng và cung cấp các dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình: 

Văn hóa, nghệ thuật phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị; từng bước cho nhân dân 

được hưởng thụ các thành tựu văn hóa, nghệ thuật của đất nước và của tỉnh, trở thành động 

lực phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo nên sức mạnh tinh thần trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid 19.  

 1.1 Công tác xây dựng văn hóa cơ sở: 

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Trong 9 tháng, Sở đã ban hành trên 

100 văn bản tuyên truyền. Trong đó tập trung vào các nội dung tuyên truyền lớn như: bầu cử 

đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; 
chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng 30 năm 

tái lập tỉnh; phòng, chống dịch Covid 19... Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ đều tạm dừng theo chỉ đạo chung của tỉnh. Song, xác định vai trò là “sức 

mạnh nội sinh”, “sức mạnh mềm”, Ngành đã có nhiều giải pháp chỉ đạo đổi mới nội dung và 

hình thức tuyên truyền. Trong đó lồng ghép các nội dung truyên truyền các chủ trương, chính 

sách pháp luật của Đảng và nhà nước, công tác phòng chống dịch...Phối hợp linh hoạt nhiều 

hình thức, chú trọng ứng dụng các thành tựu kỹ thuật số để chuyển tải các nội dung, chương 

trình đến với người dân. Phong trào văn hóa, văn nghệ trong quần chúng nhân dân tuy không 

rầm rộ nhưng vẫn được duy trì với nhiều cách thức khác nhau. Các lễ hội văn hóa dân gian 

được tổ chức theo hướng chỉ  tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội để đáp ứng nhu cầu đời 

sống tâm linh cho người dân các địa phương.  

Hoạt động tuyên truyền lưu động và chiếu bóng lưu động chưa đạt được tiến độ theo 

kế hoạch11 song đã góp phần quan trọng vào thành công của Bầu cử đại biểu quốc hội và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nước tới 

đồng bào vùng sâu vùng xa. Trong bối cảnh dịch bệnh, hoạt động tuyên truyền văn hóa ở cơ 

sở đã chuyển hướng, tập trung xây dựng các bộ  phim tuyên truyền, phát hành phim, lồng 

tiếng dân tộc12 để phục vụ chiếu sau khi dịch bệnh được kiểm soát; nghiên cứu xây dựng 

maket tuyên truyền13; kịch bản thông tin tuyên tuyền; phát chiếu các nội dung tuyên truyền 

trên sóng phát thanh, truyền hình của địa phương.  

                                        
11 Số liệu theo Biểu đính kèm báo cáo 
12 Ước thực h iện đến ngày 30/9/2021 hoàn thiện in sao 487 đĩa phim, d ịch và lồng tiếng được 23/32 chương trình, đạt 

71,8% kế hoạch; xây dựng 02/02 phim phóng sự, tài liệu địa phương; quay dựng 01 clip với chủ đề tuyên truyền bầu cử 

phục vụ tuyên truyền tại cơ sở 
13 thiết kế 451 ma két; sáng tác 13 bức tranh cổ động, trưng bày 01/01 cuộc triển lãm tranh 
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Rạp chiếu phim đã dừng hoạt động từ tháng 5 để phòng, chống dịch. Doanh thu của 

Rạp chưa đạt so với kế hoạch, tuy nhiên tăng 1,5%  so với cùng kỳ năm 202014. Nguyên nhân 

tăng là có những bộ phim đã thu hút được đảo đảo khán giả đến Rạp, điển hình như phim “Bố  

già” và “Kiều” đã chiếm hơn 50% số lượng khán giả đến Rạp (5.543 lượt). Ngoài ra, Rạp 
chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh15, phục vụ học sinh các trường học trên địa 

bàn tỉnh16.  

1.2 Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp 

Trong điều kiện dịch bệnh, hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân chỉ đạt 

20% so với kế hoạch năm. Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh tập trung nghiên cứu, sưu tầm, bảo 

tồn, phát huy vốn dân ca, dân vũ truyền thống các dân tộc tỉnh để xây dựng các chương trình, 

tiết mục mới17. Đoàn đã xây dựng và tập luyện chương trình tham dự Liên hoan ca, múa, 

nhạc toàn quốc. Đồng thời, Đoàn đã mời chuyên gia, nghệ sĩ trung ương tập huấn, nâng cao 

kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên của đoàn. Trước tình hình dịch bệnh kéo 

dài không thể  tổ chức được các hoạt động biểu diễn đông người phục vụ cơ sở, Đoàn đã 
chuyển hướng xây dựng các chương trình văn nghệ và thực hiện ghi hình, phát trên Đài PT-

TH tỉnh. 

Triển khai kế  hoạch xét tặng danh hiệu “NSND”, “NSUT” lần thứ 10, Sở VH,TT&DL 

đã tham mưu UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung này đến tất cả các địa 

phương, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh; thực hiện quy trình xét tặng đối với các lĩnh vực 
nghệ thuật, phát thanh -truyền hình. Đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước xét 

tặng danh hiệu “NSUT” đối với 4 nghệ sĩ, biên đạo, diễn viên thuộc lĩnh vực múa. 

1.3.  Công tác thư viện 

Năm 2021 lần đầu tiên Ngày hội Sách được tổ chức ngoài trời với quy mô lớn, có sự 

hợp tác của các Công ty sách, Nhà xuất bản lớn như Alphabook, công ty sách Lào Cai và các 

trường học trên địa bàn tỉnh. Ngày hội sách đã thu hút được đông đảo bạn đọc và truyền tải đi 

thông điệp “đọc không giới hạn, đọc không khoảng cách”. Sở đã tổ chức cuộc thi Đại sứ văn 

hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 202118; triển khai Đề án văn hoá đọc19 để lan tỏa phong trào đọc 

sách trong cộng đồng. Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức hoạt động của 
thư viện, ngành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học 

tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”. Nhiều hoạt động được tổ 

chức theo hướng đổi mới, sáng tạo, tăng cường liên kết, phối hợp với các đầu mối liên quan 

góp phần phát triển văn hóa đọc tại địa phương. Tại Thư viện tỉnh, dịch vụ cho mượn, đọc 

sách tại chỗ kết hợp với các hoạt động trải nghiêm khác đang từng bước thu hút được nhiều 

đối tượng độc giả thanh, thiếu niên. Nhờ sự đổi mới, sáng tạo, Thư viện duy trì được lượt độc 

giả và tăng so với cùng kỳ năm 202020.  

1.4 Hoạt động bảo tàng 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều hoạt động trưng bày, tham quan trải 

nghiệm tại Bảo tàng đã phải tạm dừng, nhất là trong các tháng quý II. Bảo tàng đã tập trung  
chuyển hướng sang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sâu về  nghiên cứu, sưu tầm, xây 

dựng các đề cương trưng bày, các nội dung truyền thông về  bảo tàng như: xây dựng đề cương 

                                        
14 phục vụ 10.111 lượt khán giả, doanh thu được 458.214.000/1.270.000.000đ, đạt 36,1% kế hoạch 
15 600 lượt khán giả 
16 1000 lượt khán giả 
17 Xây dựng 9/15 tiết mục mới, 12 tiết mục tham dự liên hoan. 
18 Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về Tổ  chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Lào Cai 

năm 2021 
19 Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 17/8/2021 về thực hiện "Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng" giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
20 Ước thực hiện đến 30/09/2021, Thư viện t ỉnh có 72.500 lượt/150.000 lượt độc giả đạt , tăng 95%lượt so với cùng kỳ 

(Trong đó: Lượt truy cập internet: 2.450 lượt). Lượt sách báo lưu hành đạt 217.500 lượt. Cấp mới 1.215 thẻ thu phí (đạt 

110% so với cùng kỳ năm ngoái) và 860 thẻ không thu phí. Tổ chức 07 cuộc trưng bày sách, báo 
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trưng bày chuyên đề khám phá trải nghiệm tết Việt; xây dựng clip về dân tộc Phù Lá ở huyện 

Si Ma Cai và Bắc Hà; xây dựng sản phẩm trải nghiệm bộ  công cụ các trò chơi dân gian và 

trải nghiệm văn hóa các dân tộc Lào Cai nhằm phục vụ cho các hoạt động theo đề án “Đổi 

mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bảo tàng gắn với phát triển du lịch”, đưa 
vào khai thác tại Bảo tàng khi các hoạt động được phép tổ chức trở lại21. Các nhiệm vụ về 

sưu tầm hiện vật, khảo cổ, xây dựng hồ sơ di tích tiếp tục được thực hiện với các điều kiện 

đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch.   

1.5. Từng bước phát triển công nghiệp văn hóa 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, các hoạt động dịch vụ văn hóa, nghệ thuật chịu 

ảnh hưởng nặng nề . Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ văn hóa, nghệ thuật thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch, Sở 

Văn hóa, Thể  thao và Du lịch tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa trên địa  bàn tỉnh. Cụ thể là: hướng dẫn triển 

khai các quy định pháp luật về  sở hữu trí tuệ, Bản quyền tác giả, các quy định về biểu diễn 

nghệ thuật, quảng cáo, Karaoke, vũ trường,… như: Triển khai thực hiện Nghị định 

144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về  hoạt động nghệ  thuật biểu 

diễn; Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ 

trường,....  Qua đó, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn 

tỉnh phát triển và đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật22.  

Với chủ trương đổi mới, Sở đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường nghiên cứu xây dựng, 

thử nghiệm các sản phẩm dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch mới như các sản phẩm lễ hội du 

lịch “Sa Pa, hoa và thổ cẩm”, các dịch vụ đào tạo, hướng dẫn về hội họa, múa, thể thao, các 

chương trình văn nghệ, kịch tuyên truyền được đặt hàng và phát trên Đài PT-TH... 

1.6 Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất quán phương châm chỉ đạo trong công tác quản 

lý di sản văn hóa là: bảo tồn gắn với phát triển. Các di sản văn hóa được bảo tồn trong cộng 

đồng và trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sở tăng cường 

công tác hướng dẫn các địa phương quy trình thực thực hiện hoạt động tu bổ  di tích, quy 

hoạch di tích theo quy định pháp luật hiện hành. Công tác kiểm tra các hoạt động di tích được 

tăng cường gắn với việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống Covid 19. Trong 9 

tháng đầu năm, đã lập hồ sơ di tích và xếp hạng được 03 di tích cấp tỉnh23. Tiếp tục triển khai 

thực hiện các dự án khoanh vùng, cắm mốc giới bảo vệ di tích; dự án bảo tồn làng truyền 

thống gắn với phát triển du lịch (làng truyền thống người Hà Nhì tại thôn Choản Thèn, xã Y 

Tý, huyện Bát Xát). Bên cạnh các nội dung bảo tồn, tại điểm du lịch thôn Choản Thẻn, Sở đã 

tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong thôn cải tạo cảnh quan, cách thức giữ gìn vệ sinh 
môi trường, thực hiện các hoạt động đón khách du lịch…Tính đến hiện nay, trên địa bàn toàn 

tỉnh đã có 51 di tích, trong đó có 30 di tích cấp tỉnh, 21 di tích cấp quốc gia. Công tác xây 

dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được triển khai, đã có thêm 04 di sản được 

công nhận là di sản văn hóa phi vật thể  cấp quốc gia24. Sở đã hướng dẫn các địa phương tổ 

                                        
21 Tổ chức trưng bày 6/9 cuộc đạt 65% kế hoạch giao; Sưu tầm 90/110 hiện vật mới, đạt 81% kế hoạch năm 2021. 
22 tiếp nhận và xử lý 51 hồ sơ quảng cáo, 11 hồ sơ xuất nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung vui chơi giải trí 
23 Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 công nhận Đền Mãu Sảng Chải là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 

Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 công nhận Đền Làng Lúc là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 

Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 24/08/2021 công nhận Phế tích thành cổ Lùng Thẩn là di tích lịch sử văn hóa cấp 

tỉnh. 
24 Quyết định 825/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2021 công bố danh mục di sản văn hóa cấp Quốc gia Nghề làm tranh thờ 

của người Dao  đỏ ở thị xã Sa Pa; Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2021 công bố danh mục d i sản văn hóa cấp 

Quốc gia Lễ hội đua ngựa Bắc Hà; Quyết định 1733/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2021 công bố danh mục di sản văn hóa 

cấp Quốc gia Nghệ thuật trang trí trên trang phục của ngườ i Nùng Dín  huyện Mường Khương; Quyết định 1734/QĐ-
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chức công bố di sản, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và tổ chức khai thác di sản để phục vụ 

phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.  

1.7 Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 

Với vai trò là thường trực BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” của tỉnh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch triển 

khai thực hiện phong trào, hướng dẫn công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào; báo cáo kết quả 

thực hiện phong trào và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021- 202525; Xây dựng kế  hoạch 

kiểm tra phong trào trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021. Sở đã triển khai hướng dẫn quy trình, 

thủ tục công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Định hướng nội dung xây dựng hương ước, quy ước 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai26. Hướng dẫn các địa phương rà soát, kiểm tra, 

thẩm định nội dung, quy trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; xây dựng kế hoạch 

kiểm tra công tác triển khai thực hiện hương ước, quy ước năm 2021. 

Đến nay toàn tỉnh đã có 1515/1571 thôn, tổ có NVH. Sở đã hướng dẫn các địa phương 

triển khai thực hiện tốt quy chế quản lý, tổ  chức hoạt động của nhà văn hóa cấp thôn, phát 

huy huy hiệu quả thiết chế văn hóa ở cơ sở. 

Công tác xây dựng nông thôn mới: Sở tiếp tục hướng dẫn, triển khai, thực hiện tiêu chí 

số 6 và 16 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Phối hợp đôn đốc 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 

2021 theo Văn bản số 1885/UBND – NLN ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh. Đã triển khai 

đánh giá mức độ duy trì tiêu chí số 6 và 16 đối với 25 xã hoàn thành giai đoạn 2014–2017, 
các xã sáp nhập và 15 xã dự kiến hoàn thành xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững năm 

2021. Thẩm định xã hoàn thành xây dựng NTM và xã NTM nâng cao tại thị xã Sa Pa. Thẩm 

định, công nhận hoàn thành tiêu chí số 6 và 16 đối với xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên; Xã 

Xuân Quang, huyện Bảo Thắng; Xã Minh Lương và Tân Thượng –  huyện Văn Bàn và huyện 

Bảo Thắng. Công nhận hoàn thành tiêu chí số 6 và 16 đối với xã Mường Hoa, xã Tả Phìn, xã 

Liên Minh thị xã Sa Pa hoàn thành xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao năm 

2021. Tiếp tục hỗ trợ 04 xã Lãnh đạo Sở được phân công theo dõi, giúp đỡ.  

1.8. Công tác gia đình  

Công tác gia đình được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Kế 

hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh được xây dựng, triển khai thực hiện bám 
sát vào việc thực hiện các đề án về Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình 

Việt Nam, phòng chống bạo lực gia đình. Sở đã tăng cường việc triển khai và hướng dẫn các 

huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 

202127. Tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn 

toàn tỉnh. Hướng dẫn các địa phương tiến hành thành lập Ban chỉ đạo, Câu lạc bộ, nhóm 

                                                                                                                                    
BVHTTDL ngày 27/5/2021 công bố danh mục di sản văn hóa cấp Quốc gia Nghệ thuật trang trí trên trang phục của 

người Mông Hoa huyện Bắc Hà; 
25 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 27/01/2021 triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021; Kế  hoạch số 

113/KH-UBND ngày 23/03/2021 về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây  dựng đời sống văn hóa” 

trên địa bàn tỉnh Lào  Cai giai đoạn 2021-2025;  Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 22/01/2021 của Văn phòng Thường trực 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Lào Cai về v iệc hướng 

dẫn công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 

21/01/2021 về Tổng kết  20 năm phong trào Toàn dân Đoàn kết Xây dựng Đờ i sống Văn hóa tỉnh Lào Cai g iai đoạn 2000-

2020, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021-2025; 
26 Văn bản số 1637/UBND – VX ngày 26/04/2021 
27 Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 23/04/2021 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/06/2001-28/06/2021) trên đ ịa bàn tỉnh 

Lào Cai; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 27/01/2021 về thực hiện công tác gia đ ình và phòng, chống bạo lực gia đ ình trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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phòng, chống bạo lực gia đình cấp xã, phường, thị trấn, đồng thời hưởng ứng tháng hành 

động về  phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam 

(28/6/2001–28/6/2021) đến các huyện, thị xã, thành phố.  

2. Lĩnh vực thể thao: 

Công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở dịch vụ hoạt động về  lĩnh vực TDTT (Bơi, 

Yoga,...); thẩm định và tham mưu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các câu 

lạc bộ, cơ sở kinh doanh về TDTT28 được thực hiên hiệm nghiêm túc. Năm 2021, Sở thực 

hiện đặt hàng đối với các dịch vụ huấn luyện và đào tạo VĐV, tổ chức các giải thể thao cấp 

tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các đợt dịch bệnh Covid bùng phát từ đầu năm nên đến 

nay chỉ có dịch vụ huấn luyện và đào tạo đang duy trì thực hiện, dịch vụ tổ chức thi đấu mới 

đạt 6/22 giải theo kế hoạch đặt hàng. Do vậy, Sở đã trình UBND tỉnh xin điều chỉnh sang 

thực hiện nhiệm vụ đặt hàng xây dựng các CLB TDTT để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm. 

Tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn tổ chức các hoạt động TDTT nhằm duy trì rèn luyện sức 

khỏe trong nhân dân nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Tổ chức 

thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 gắn với Lễ phát động Cuộc 

vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên 

địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Kế 

hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ 7 năm 2022. 

Phối hợp với Sở GD&ĐT chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực I tại Phú 
Thọ và toàn quốc tại Nam Định. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên 

Tổng cục TDTT đã ra thông báo dừng tổ chức Hội thi TTDTTS toàn quốc khu vực I tại Lào 

Cai, chuyển sang năm 2022. 

Công tác huấn luyện, đào tạo thể  thao thành tích cao  được duy trì đều với 240 VĐV 
thuộc 15 môn thể thao. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh bùng phát, Sở đã tăng cường chỉ 

đạo xiết chặt công tác quản lý đối với các VĐV đang được đào tạo tại Trung tâm HL&TĐ 

TDTT, do vậy đã không để xảy ra trường hợp nào liên quan đến dịch bệnh. Công tác huấn 

luyện cũng được điều chỉnh để phù hợp với từng thời điểm diễn biến của dịch bệnh nhưng 

vẫn đảm bảo giáo án huấn luyện. Hiện Lào Cai đang có 14 VĐV được phong đẳng cấp (gồm 

01 Kiện tướng Quốc tế môn cử tạ; 02 Kiện tướng Quốc gia môn Kichboxing; 11 VĐV cấp I 

quốc gia); 10 VĐV đang tập trung tại các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Tính đến hết 

tháng 8, đã tham gia 05/33 giải quốc gia (đạt 15,15% kế hoạch); giành 27 huy chương các 

loại chương (12HCV, 03HCB, 12HCĐ). Trong hệ thống giải phong trào toàn quốc, đã tham 

gia 02 giải đạt 15 huy chương (03HCV, 03HCB, 19HCĐ).  

Đặc biệt, VĐV Hoàng Thị Duyên đạt 02 Huy chương đồng tại Giải vô địch Cử tạ 

Châu Á năm 2020 (Uzbekistan) và giành suất chính thức dự Olympic Tokyo 2022.  

3. Lĩnh vực du lịch:  

Là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh Covid-19, các 

hoạt động đón khách du lịch đến Lào Cai hầu như tập trung thực hiện trong Quý I, nhiều hoạt 
động quảng bá, xúc tiến, sự kiện văn hoá, du lịch đã phải tạm dừng hoặc hoãn tổ chức, các 

chỉ tiêu về  lượng khách và doanh thu du lịch khó có khả năng đạt theo kế hoạch giao. Tuy 

vậy, công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, đẩy mạnh hơn nhất là trong việc 

xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, quản lý. Sở VH,TT&DL 

đang tích cực triển khai thực hiện các kế hoạch về phát triển sản phẩm du lịch, quy chế quản 

lý cổng du lịch thông minh; xây dựng quy chế, tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết 

số 06 của HĐND về chính sách phát triển du lịch; triển khai tham mưu cho UBND tỉnh xây 

dựng kế hoạch để thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU về  phát triển du lịch. Trước các vấn đề 

phát sinh trong hoạt động tại các điểm check-in, Sở đã phối hợp với các ngành liên quan tham 

                                        
28 Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, có khoảng 1000 câu lạc bộ TDTT, trong đó có trên 300 CLB hoạt động nhiều môn 
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mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động tại các khu, 

điểm du lịch, điểm check-in. Sở đã triển khai kế  hoạch rà soát, đánh giá thực trạng tổng thể 

các điểm du lịch đã được công nhận trên địa bàn tỉnh, đó cũng là một trong những cơ sở để 

xây dựng Quy định về quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

Sở cũng tăng cường xiết chặt công tác quản lý đối với việc cấp thẻ HDV, thẩm định cơ 

sở lưu trú, công nhận điểm du lịch, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành29. 

Thường xuyên hướng dẫn các đơn vị lữ hành, các khu, điểm du lịch những quy định liên 

quan của pháp luật liên quan đến hoạt động hướng dẫn khách du lịch, điều kiện, tiêu chuẩn 

của hướng dẫn viên. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch 
cũng được các ngành tích cực phối hợp thường xuyên. Việc lắp đặt các camera giám sát tại 

những địa điểm du lịch quan trọng như Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên, TP.Lào Cai truyền tải trực 

tiếp hình ảnh 24/24 giờ đã góp phần hỗ trợ công tác giám sát, quản lý hoạt động du lịch, giám 

sát an ninh, trật tự và hỗ trợ du khách. 

Trước diễn biến của dịch bệnh cũng như dự báo khả năng, mức độ khôi phục các hoạt 
động du lịch trong những tháng cuối năm là rất khó khăn, Sở đã chủ động đề xuất UBND cho 

phép điều chỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ có thể thực hiện trong điều kiện hạn chế tập trung 

đông người. Trong đó đẩy mạnh thực hiện các nội dung quảng bá, xúc tiến trực tuyến ứng 

dụng chuyển đổi số; xây dựng lại, bổ sung Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch phù hợp 

với các thông điệp tuyên truyền về  phòng chống dịch bệnh; tập trung xây dựng các sản phẩm 

du lịch mới; xây dựng các phương án khai thác, vận hành Nhà du lịch Sa Pa, Nhà du lịch Bắc 

Hà; thực hiện các nội dung trong Chiến lược quảng bá thương hiệu Fansipan – Sa Pa...  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên theo chỉ đạo của tỉnh, Sở đã thông báo về việc tạm 

dừng tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc theo quy mô sự kiện của 8 tỉnh TBMR và TP Hồ Chí 

Minh và điều chỉnh sang kế hoạch thực hiện năm 2022. Sở cũng đã xây dựng phương án điều 

chỉnh quy mô tổ chức Festival trong nội tỉnh và dự kiến thời gian tổ chức vào tháng 11/2021.  

Kết quả kinh doanh du lịch: Ước đến 30/9/2021 lượng khách đến Lào Cai đạt 

khoảng 1.218.500 lượt khách, đạt khoảng 24,4% so với Kế hoạch năm, giảm 12,7% so với 

cùng kỳ 2020. Trong đó 100% là khách du lịch nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 3.863 tỷ 

đồng, đạt khoảng 24,1% so với Kế hoạch năm, giảm 19% so với cùng kỳ 2020.  

Hoạt động quảng bá, xúc tiến, tư vấn thông tin chủ yếu tập trung trên các nền mạng xã 

hội như : fanpage, website, Whatsup, website: sapa-tourism.com, dulichtaybac.vn, 

dulichlaocai.vn,… 30. Tại Nhà du lịch Sa Pa, Nhà du lịch Bắc Hà vẫn duy trì thực hiện công 

tác thông tin tư vấn du lịch cho du khách, tuy nhiên lượng khách đến các Nhà du lịch từ đầu 

năm đến nay chủ yếu tập trung cao điểm vào các dịp tổ chức các hoạt động lễ hội, các dịp 

nghỉ lễ, tết như Tết cổ truyền, nghỉ lễ 30/4, lễ hội « Sa Pa, hoa và thổ cẩm)31.  

5. Các lĩnh vực khác 

5.1 Công tác tổ chức, bộ máy 

Thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở, thực hiện tinh giản biên chế32 cùng với 

                                        
29 Cấp, đổi thẻ cho 22 công dân, trong đó: cấp mới 14 thẻ HDV du lịch tại điểm (Bắc Hà); cấp mớ i 04 thẻ HDV du lịch 

nội địa;  cấp mớ i 02 thẻ HDV du lịch quốc tế; cấp đổi 02 thẻ HDV du  lịch quốc tế. Thẩm định, công nhận hạng 15 khách 

sạn. Công nhận 3 điểm du lịch (Vườn đá Tả Phìn – Sa Pa; Thung lũng xanh – Sa Pa; Thôn Choản Thẻn – Bát Xát) 

 
30 Tổng lượt khách truy cập trang dulichlaocai.vn là 22.550 lượt, cổng thông tin du lịch thông minh tổng lượt truy cập 

33.750 lượt, sapa-tourism.com 14.456 lượt truy cập,  dulichtaybac.vn đạt 34.700 lượt truy cập. Quản trị, update video trên 

kênh youtube, tiktok Du lịch Lào  Cai: xây dựng nội dung quản lý phát triển trên kênh Zalo đạt 21.500 lượt xem, 10 video; 

Fanpage đăng tải 30 video, 145 tin bài, 18.485 lượt tiếp cân, 22.200 lượt tương tác. 
31 Ước đón 81.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 1580 lượt, khách Việt Nam ước đạt 79.920 lượt  khách. 

Nhà du lịch Sa Pa ước đạt: 46.600 lượt; Nhà du lịch Bắc Hà ước đạt: 13.900 lượt; Nhà trưng bày ước đạt: 21.100 lượt 
32 01 viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế - Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 
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nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. Trong 9 tháng đầu năm, đã trình UBND tỉnh phê duyệt 

các Đề án kiện toàn và Đề án xác định vị trí việc làm của Đoàn Nghệ  thuật Dân tộc tỉnh và 

Bảo tàng tỉnh. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao 

động được tổ  chức, triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về  phân cấp 
quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Hoàn thiện rà soát quy hoạch chức 

danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý, Ban Cán sự UBND tỉnh 

quản và Sở quản lý. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ 

lãnh đạo quản lý theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, nghị định 138/2020/NĐ-CP33. Thực hiện 

đúng, đủ chế độ lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động34. Tiến hành rà 

soát, sắp xếp hạng chức danh nghề  nghiệp viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức35.  

5.2 Công tác thi đua – khen thưởng 

Tổ  chức, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành. Kết quả 

công tác khen thưởng: Sở được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 01 Huân chương hạng 3, 

01 bằng khen; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 01 cờ thi đua xuất sắc, 03 bằng khen.  

5.3 Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 

Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo, quán triệt nghiêm các quy định về thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà 

nước, sử dụng các quỹ; duy trì thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính. Thường xuyên chỉ 

đạo đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; tăng cường tiết 

kiệm các chi phí thường xuyên. Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quản lý, sử 

dụng biên chế  về  tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ  nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị 

trí công tác. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; công khai, minh 
bạch các vấn đề về  tài chính, tổ chức cán bộ, triển khai nhiệm vụ chuyên môn; hoàn thành và 

công khai 126/126 bản kê khai của cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện 

tiêu cực.  

5.4 Cải cách hành chính 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính với trọng tâm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào triển khai tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Trong 9 tháng, 46/122 TTHC đăng ký thực hiện cắt giảm 

30% thời gian giải quyết theo quy định, đạt tỷ lệ 37,7% TTHC thực hiện cắt giảm 30% thời 
gian giải quyết. Đăng ký 100% TTHC thực hiện tiếp nhận dịch vụ công mức độ 4.Tiếp tục 

triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến36. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã góp 

phần tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia 

đình trên địa bàn tỉnh phát triển, đẩy nhanh quá trình thực hiện công nghiệp văn hóa. 

5.5 Công tác thanh tra, kiểm tra 

                                        
33 kết quả: thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 02 Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, 10 lãnh đạo quản lý cấp 

phòng và tương đương thuộc Sở ; 7 cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng/đội trực thuộc đơn vị sự nghiệp, kéo dài thời gian 

bổ nhiệm lại đối với 02 Phó Giám đốc đơn vị. 
34 Trình UBND tỉnh nâng lương trước thời hạn đối với 01 cán bộ diện tỉnh quản lý; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 

đối với 02 cán bộ, công chức diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; thực hiện nâng lương trước thời hạn đối vớ i 24 công 

chức, viên chức và người lao động diện Sở quản lý, bậc lương thường xuyên, hưởng PCTNVK đợt 1 năm 2021 đối vớ i 39 

công chức, viên chức và người lao động diện Sở quản lý, nâng phụ cấp nghề thanh tra đối với 04 công chức; Đề  nghị 

thẩm định, xét duyệt chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với 05 viên chức. 
35 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 03 v iên chức; đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND ban hành quyết 

định thăng hạng CDNN đối với 01 viên chức 
36 Năm 2021 (từ 01/01/2021 đến 15/9/2021): Sở đã thực hiện t iếp nhận và xử lý 217 hồ sơ: Lĩnh vực du lịch 59 hồ sơ; 

lĩnh vực văn hóa 127 hồ sơ, lĩnh vực Thể dục thể thao 31 hồ sơ (Trong đó có 90 hồ sơ test trên cổng dịch vụ công quốc 

gia. 
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Tiến hành các cuộc thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành, tiếp nhận giải quyết 

đơn khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định và pháp luật của nhà nước. Thanh tra Sở thực hiện 

02 cuộc thanh tra hành chính gắn với thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị  trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng với đơn vị Bảo tàng tỉnh và Thư 
viện tỉnh. Thực hiện 05 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 06 huyện, TP, TX (Bát Xát, Văn Bàn, 

TP Lào Cai, Bắc Hà, SaPa, Bảo Yên) đối với 58 tổ chức cá nhân (16 tổ chức, 42 cá nhân) 

gồm các cơ sở lưu trú, di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, cơ 

sở dịch vụ TDTT, hoạt động TDTT, đơn vị  sự nghiệp; Đã tiếp nhận 06 đơn (01 đơn đề nghị 

02 người ký tên; 01 đơn đề nghị  50 người ký tên; 01 đơn phản ánh mượn địa chỉ của người 

khác; 02 đơn nặc danh; 01 đơn phản ánh qua công tác TCD). Đã xử lý 01/01 đơn phản ánh 

thuộc thẩm quyền; Xử phạt vi phạm hành chính đổi với 1 tổ  chức và 3 cá nhân với tổng số 

tiền 19.000.000đ. 

5.6 Công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế 

Do ảnh hưởng của Covid 19, hoạt động quảng bá hình ảnh, con người Lào Cai đến 
đông đảo du khách trong nước và quốc tế chủ yếu được thực hiện bằng hình thức trực tuyến 

qua các Cổng du lịch thông minh, cổng thông tin điện tử, Fanpage, xây dựng Video Clip phát 

trên kênh truyền hình quốc gia. Ngoài ra, đã tổ chức đón 01 đoàn Presstrip gồm các cơ quan 

báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; tổ chức họp báo và hội nghị công bố 

chương trình kích cầu du lịch. Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch duy trì liên hệ trao đổi với 

các đầu mối phía các cơ quan liên quan của Châu Hồng Hà, huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam) 

để nắm bắt tình hình và thảo luận, xây dựng kế hoạch, cách thức tổ chức các hoạt động hợp 

tác trong năm và trong giai đoạn tiếp theo. Trong tháng 8 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể  thao và 

Du lịch đã đón tiếp 01 chuyên gia người Pháp đến và làm việc tại Trung tâm thông tin và xúc 
tiến du lịch tỉnh, trực tiếp tham gia giảng dạy tiếng Pháp tại Trung tâm và Bảo tàng tỉnh, ban 

hành kế hoạch hợp tác với vùng Nouvelle Aquitaine giai đoạn 2021-202337 Ngoài ra, Sở tiếp 

tục triển khai thực hiện Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế 

sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch ( dự án Great). 

5.7 Công tác Đảng, Đoàn thể, Quốc phòng an ninh  

Công tác Đảng: Đảng bộ Sở đã xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị, đề án của Tỉnh 

ủy và xây dựng Kế hoạch thực hiện 6 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối; làm tốt công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán 

triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; quán triệt và triển khai thực hiện 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Lào Cai khóa XVI; Chỉ đạo toàn Đảng bộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tổ  chức 

cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký cam kết nêu gương, xây dựng kế 

hoạch cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2021. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai 

(01/10/1991 – 01/10/2021). Ban hành Hướng dẫn và Kế hoạch tổ chức học tập Chuyên đề 

toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII). Chỉ đạo tăng cường thực hiện 

kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. 
Tổ  chức kết nạp 01 đảng viên mới; cử 07 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp 

Đảng. 

Công tác An ninh quốc phòng: tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng – an 

ninh. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số  23-CT/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường 

                                        
37 Kế hoạch số 88/KH-SVHTTDL ngày 18/0/2021 về Triển khai Thỏa thuận khung hợp tác giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) 

và vùng Nouvelle Aquitaine (Ch PHáp) về lĩnh vực du lịch giai đoạn 2020-2023 

https://svhttdllaocai.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=138682&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://svhttdllaocai.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=138682&xem=0&QL=xemdi&t=3
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sự chỉ  đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Quốc phòng - An ninh trong tình 

hình mới. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Xây dựng Kế hoạch 

phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng kế hoạch công tác quân sự quốc phòng, 

văn kiện chỉ đạo, hướng dẫn công tác diễn tập phòng thủ khu vực thành phố Lào Cai và 
huyện Mường Khương. Trong 9 tháng đã cử 06 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức an 

ninh quốc phòng đối tượng 3, 01 đồng chí tham gia bồi dưỡng an ninh quốc phòng đối tượng 

2.  

Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên: Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức 

Công đoàn, Đoàn thanh niên gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng nông 
thôn mới. Công đoàn, Đoàn thanh niên tích cực phối hợp với các tổ chức khác thực hiện công 

tác thiện nguyện, quyên góp ủng hộ đồng bào, quần chúng nhân dân khắc phục những hậu 

quả của dịch bệnh Covid 19. 

IV. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi 

Sự quan tâm chỉ đạo của TU, HĐND, UBND trong việc ban hành các nghị quyết, chỉ 

thị, chính sách, quy định về lĩnh vực chuyên ngành là cơ sở, tiền đề thuận lợi để triển khai tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước 

nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, về  cơ bản trong các đợt bùng phát dịch tỉnh Lào Cai 

đều kiểm soát và khống chế nhanh, tình hình chính trị, an ninh trật tự xã hội trong tỉnh ổn 

định. Đó là những điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp, các lĩnh vực duy trì hoạt động 

tương đối ổn định.  

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết tâm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch năm 

theo tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh là không giảm chỉ tiêu, kế hoạch mà chỉ điều chỉnh nội 

dung nhiệm vụ.  

Ngành chủ động trong việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đổi mới gắn với chuyển 

đổi số; xây dựng các sản phẩm văn hoá, thể thao mới gắn với xây dựng sản phẩm du lịch. 

2. Những khó khăn, hạn chế 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19 nên hầu hết các hoạt động sự nghiệp đều 

không triển khai được, nhiều hoạt động đã phải dừng hoặc điều chuyển sang nội dung khác.  

Việc cấp kinh phí để thực hiện chi trả theo chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 

68/NQ-CP cho đối tượng diễn viên hạng IV còn chậm. Đối tượng HDV du lịch đáp ứng đủ 

điều kiện để được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết rất ít. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên từ tháng 5 các giải thi đấu thể  thao phải tạm dừng tổ 

chức. Do vậy không thực hiện được đặt hàng đối với dịch vụ này. Như vậy, không có kinh 

phí để thanh toán tiền nhân công (lương) cho cán bộ của Trung tâm HL&TĐ TDTT (32 

người).  

Mặc dù đã được quan tâm trong ban hành các chính sách, đề án, kế hoạch lĩnh vực 

chuyên ngành song để triển khai tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc 

nguồn lực đầu tư còn hạn chế.  

Một số nội dung của ngành đã triển khai thực hiện nhưng thời gian kéo dài, gặp nhiều 

vướng mắc về quy trình, thủ tục, nguồn lực đầu tư như dự án tư vấn thiết kế trưng bày Bảo 

tàng tỉnh, dự án đầu tư Nhà du lịch Sa Pa, kế hoạch chuyển đổi số. 

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

về  triển khai thực hiện các Nghị quyết: Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 
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92/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; 

Nghị quyết số  08-NQ/TW về  phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 

số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 về  ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị… 

2. Tổ chức thực hiện các Đề án: Đề án số 03 về phát triển văn hóa, du lịch; Đề án 

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Đề  án Tổng thể phát triển 

thể lực, tầm vóc con người Việt Nam; Đề  án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong 

các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, CLB”...  

3. Tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch phát triển không gian văn hóa, thể thao, 

du lịch trong Quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai.  

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 09-NQ/TU, Nghị quyết số 11-

NQ/TU về  văn hoá, du lịch. Triển khai hướng dẫn, thực hiện Nghị  quyết số 06 của HĐND về  

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. 

5. Trình ban hành Kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch 

6. Trình phê duyệt danh mục đầu tư dự án tư vấn thiết kế trưng bày Bảo tàng tỉnh 

7. Trình phê duyệt phương án khai thác Nhà du lịch Sa Pa 

8. Tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc năm 2021 

9. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch năm và theo kế hoạch 

điều chỉnh nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt.  

V. Đề xuất, kiến nghị . 

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo: 

1. Giao danh mục đầu tư dự án tư vấn thiết kế trưng bày Bảo tàng tỉnh 

2. Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch 

3. Phê duyệt bàn giao Chợ ẩm thực và phương án khai thác Nhà du lịch Sa Pa 

4. Xem xét lồng ghép 3 hội nghị gặp mặt doanh nghiệp ở 3 lĩnh vực thành 01 hội nghị 

(trong đó có lĩnh vực du lịch) 

5. Đề  nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành Tài chính và các ngành liên quan như 

Nội vụ, Lao động – TB-XH tiếp tục nghiên cứu để tháo gỡ khó khăn, có giải pháp lâu dài giải 

quyết vấn đề tiền lương cho người lao động tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT. 

6. Ưu tiên việc tiêm vacxin cho những người tham gia hoạt động du lịch, nhất là tại Sa 

Pa. 

Trên đây là Báo cáo báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác 09 tháng, 

kế hoạch và phương hướng thực hiện 03 tháng cuối năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Lào Cai. 

Nơi nhận: 

-Vụ TĐKT, Phòng TH-TT (Bộ VHTTDL); 

- Vụ Văn hoá Dân tộc; Cục VHCS; 

- Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch; 

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND; 

- Ban tuyên giáo TU; Ban Dân vận TU; Ban Dân tộc; Ban 

Nội chính tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở KH-ĐT; sở Lao động TB - XH; 

- Lãnh đạo Sở VHTTDL (VBĐT); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc SVHTTDL 

- Lưu: VT, VP (18b’). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hà Văn Thắng 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-103-nq-cp-2017-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-08-nq-tw-363478.aspx

		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-09-20T14:10:28+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Hà Văn Thắng<hvthang-svhttdl@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-09-20T15:53:42+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<contact-svhttdl@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-09-20T15:53:47+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<contact-svhttdl@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-09-20T15:54:24+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<contact-svhttdl@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




