
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v triển khai Chỉ thị 274/CT-

BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày       tháng 10 năm 2022 

       
 

Kính gửi:   

                - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2662/UBND-VX, ngày 17 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL 

ngày 23/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ 

thuật, lễ hội và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch theo 

Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tại địa phương. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình, tham mưu các biện pháp xử lý tình 

huống, tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá 

nhân và cộng đồng doanh nghiệp đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực tham mưu quản 

lý.  

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; không đùn đẩy, né tránh; 

tích cực trau dồi, nâng cao kỹ năng tham mưu giải quyết, xử lý các công việc phức 

tạp, mang tính liên ngành.  

- Tích cực tham mưu với cơ quan có thẩm quyền các cấp phối hợp với các 

đơn vị, địa phương liên quan trong thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt 

động thông qua các hình thức trao đổi, đối thoại trực tiếp, hướng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ và nội dung liên quan khi có khó khăn, vướng mắc, vấn đề phức tạp nảy 

sinh.  

- Thực hiện nghiêm việc rà soát, thẩm định các hồ sơ cấp giấy phép, cấp văn 

bản chấp thuận, thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các nội dung tham mưu, đặc 
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biệt, đối với các hoạt động phức tạp, nhạy cảm cần phát huy vai trò, sự tham gia 

của hội đồng thẩm định, hội đồng chuyên môn và các cơ quan liên quan.  

- Tham mưu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thực 

thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo 

quy định đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.  

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Tuyên truyền Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL, ngày 23/9/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, 

viên chức, hội viên về Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL, ngày 23/9/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm 

về công tác quản lý nhà nước, hệ thống pháp luật trong quản lý các 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.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường quản lý nhà 

nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội và phát huy giá trị di sản 

văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch theo Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 

23/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn.  

(Gửi kèm Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ) 

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL 

ngày 23/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện. Đồng thời, 

gửi báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 

ngày 05/11 hằng năm, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

     

 

 

 Chu Thị Vinh 
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