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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:              /BC-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày      tháng          năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Tình hình thi hành Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995  

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự  

kỷ cương trong các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số  

tệ nạn xã hội nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Thực hiện Văn bản số 1648/BVHTTDL-PC ngày 04/5/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đánh giá tình hình thi hành Chỉ thị số 

814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, 

thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy 

mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng; trên cơ sở kết quả thực hiện. Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN 

       Sau khi Chỉ thị số 814/CT-TTg được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo 814/TW và hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thông tin, Sở Văn 

hóa, Thông tin đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo 814 cấp 

tỉnh, trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn hóa - xã hội là Trưởng 

Ban Chỉ đạo, đại diện Lãnh đạo ngành Văn hóa Thông tin (nay là Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) là phó Trưởng Ban thường trực. Ban Chỉ đạo 814 tỉnh đã triển 

khai văn bản kịp thời, nghiêm túc  đến các sở, ban, ngành liên quan, UBND các 

huyện thành phố;  

 Căn cứ Thông tri số 263/TT ngày 29/01/1996 của Bộ Văn hóa Thông tin 

về việc hướng dẫn tổ chức lực lượng, quy trình kiểm tra, xử lý sai phạm trong 

quá trình thực hiện cuộc vận động về tăng cường  quản lý các hoạt động văn 

hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội ở tỉnh, thành, 

quận, huyện, xã, phường; Sở Văn hóa thông tin tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 337/QĐ-UB ngày 23/4/1996 thành lập đội kiểm tra liên ngành 

814 tỉnh Lạng Sơn, thành phần gồm: Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh 

và xã hội, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thông tin, Sở Y tế; trong đó Đội 

trưởng là đại diện Thanh tra Sở VHTT. Đội kiểm tra liên ngành được gọi tắt là 

Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh. 

 UBND các huyện, thành phố thành lập Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp 

huyện, với thành phần các đơn vị tương ứng Đội kiểm tra liên ngàng cấp tỉnh, do 

Phòng Văn hóa và Thông tin là đội trưởng. 

 Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện 

theo từng năm, quý, tháng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đúng quy 

định. Hàng năm, ngành Văn hóa Thông tin chịu trách nhiệm rà soát thành viên 
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Ban Chỉ đạo, Đội kiểm tra liên ngành, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền 

kiện toàn, đảm bảo tính liên tục trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

       II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHỈ THỊ SỐ 

814/CT-TTg 

1. Công tác tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác bài trừ, 

tiêu hủy các văn hóa phẩm độc hại, chấp hành các quy định của pháp luật được 

thường xuyên thực hiện dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền cổ động trực 

quan (băng rôn, áp phích, pano, xe loa trên đường phố), hệ thống phát thanh đến 

từng thôn, làng, tổ dân phố; xây dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ, 

các tiểu phẩm, kịch ngắn do Đội tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa tỉnh và 

trung tâm VHTT cấp huyện thực hiện, tuyên truyền trước các buổi chiếu phim 

lưu động. Thông qua các hình thức và nội dung tuyên truyền, các tầng lớp nhân 

dân đã có ý thức trong việc bài trừ các văn hóa phẩm độc hại, hướng tới các hoạt 

động văn hóa lành mạnh. 

2. Công tác quản lý nhà nước đối với các nội dung có liên quan tại 

Chỉ thị theo khoản 1, 2, 3 Mục II 

Việc lưu hành phim, băng đĩa, sách báo và một số ấn phẩm văn hóa khác 

được cơ quan chức năng kiểm soát một cách chặt chẽ; tăng cường công tác kiểm 

tra, kiên quyết xử lý đối với những hành vi lưu hành, kinh doanh các sản phẩm 

văn hóa không được phép lưu hành, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mĩ 

tục của Việt Nam; 

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Lạng Sơn không phát sinh vụ việc lưu hành 

phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, tranh, ảnh có nội dung đồi 

truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực. Tịch thu và tiêu huỷ các văn hoá phẩm có 

nội dung trên, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm. 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với gần 590 cơ sở kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, phát hiện 80 trường hợp vi phạm, qua đó đã kịp thời truy quét, phát 

hiện và ngăn chặn việc lưu hành, phát tán ấn phẩm văn hóa đồi truỵ, độc hại, 

tiêu huỷ hàng vạn ấn phẩm độc hại; Phát hiện 91 bài viết, chia sẻ trên 100 video 

clip của 1.777 đối tượng, 227 website liên quan đến các tổ chức phản động trong 

và ngoài nước có nội dung phản động chống phá, xuyên tạc bôi nhọ đường lối, 

chính sách của Đảng, Nhà nước; phát hiện 06 đối tượng có bài chia sẻ, bình luận 

261 bài có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, vu khống cho rằng Đảng, Nhà 

nước; gặp gỡ vận động, tuyên truyền 150 lượt văn nghệ sĩ, trí thức về thực hiện 

công tác an ninh. Phát hiện 08 đối tượng có bài viết chống Đảng, Nhà nước trên 

mạng xã hội, 01 trường hợp có biểu hiện “tự diễn biến”, chia sẻ gần 3.000 bài 

viết, video clip phản ánh thông tin trái chiều trên trang Facebook cá nhân. Đã tác 

động quản trị trang fanpage gỡ bỏ trên 10 bài viết có nội dung xấu, nhạy cảm 

liên quan đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh. 
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Hoạt động, kinh doanh dịch vụ Karaoke, Câu lạc bộ được các cơ quan 

chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, xử lý kịp thời, 

hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội như mua bán, sử dụng ma túy, mại dâm phát 

sinh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải xây dựng và công khai nội quy, quy 

định của nhà nước đối với hoạt động, kinh doanh loại hình dịch vụ này; 

 3. Việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, tổ chức sắp xếp 

lại các cơ sở  hoạt động văn hóa, tăng cường lực lượng trực tiếp làm công 

tác hoạt động văn hóa cơ sở 

3.1 Về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể 

Tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành 01 đợt tổng kiểm kê, rà soát hệ thống di tích, 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh, lập danh mục thống kê được 1.117 

điểm di tích và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; nghiên cứu lựa chọn 335 di tích đưa 

vào danh mục trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; lập hồ sơ khoa học trình xếp 

hạng 01 khu di tích1 từ cấp quốc gia lên cấp quốc gia đặc biệt; lập hồ sơ khoa 

học thêm 08 di tích nâng tổng số di tích được xếp hạng từ 118 di tích2 lên 126 di 

tích3.  

Bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách nhà nước và 

các nguồn lực xã hội hóa, quá trình phục hồi, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích 

xếp hạng các cấp cơ bản thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục trong 

quản lý đầu tư, xây dựng và Luật Di sản Văn hóa, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến nay, đã có 75 lượt tu bổ, tôn tạo, phục 

hồi di tích trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 96.404,366 triệu đồng4. 

Về công tác khoanh vùng bảo vệ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho di tích: Đến năm 2019 có 06/126 điểm, khu di tích xếp hạng được quy hoạch 

(chiếm 4,7%); 63/126 điểm, khu di tích được khoanh vùng, bảo vệ (50%); 26/126 

điểm, khu di tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (20,6%). Còn lại 

các di tích khác trên địa bàn tỉnh chưa được khoanh vùng bảo vệ và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định (Chi tiết tại biểu 2,3,4). 

Công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, lập hồ sơ khoa học và trưng bày, 

triển lãm các hiện vật, di vật, cổ vật được thực hiện tốt5.  

3.2. Về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể 

Tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều hoạt động, giải pháp tích cực để khơi dậy, bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc như: Tiến hành 

                                                           
1Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn. 
228 di tích quốc gia, 90 di tích cấp tỉnh 
301 di tích quốc gia đặc biệt, 27 di tích quốc gia, 98 di tích cấp tỉnh 
4ngân sách nhà nước là  21.369,369triệu đồng (22, 2%), nguồn xã hội hóa là75.034,997 triệu đồng (77,8%). 
5Từ năm 2014 đến nay có 2.105 hiện vật gốc được đăng ký trong sổ kiêm kê, bước đầu nâng số hiện vật gốc 

được đăng ký từ 9.669 lên 11.744 đơn vị tài liệu, hiện vật; có 2.467 hiện vật được bổ sung, nâng tổng số đơn vị 

tài liệu, hiện vật được Bảo tàng tỉnh sưu tầm, lưu giữ và bảo quản từ 71.349 lên 73.816 đơn vị tài liệu, hiện vật. 

Hiện vật  đã được kiểm kê, đăng ký, lập hồ sơ khoa học bước đầu là 11.744, hiện vật tham khảo đã được đăng ký 

là 48.214, hiện vật chờ xử lý: 13.828 và các hiện vật khác. 
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công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học; nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng bảo tồn, 

tư liệu hóa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể6; tập trung triển khai thực 

hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn phát huy giá trị di sản để 

khai thác ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn7; quan tâm nghiên cứu, sưu tầm nâng 

cao, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy, phổ biến các loại hình dân 

ca, dân vũ, tiếng nói, chữ viết dân tộc; khai thác, sử dụng chất liệu nghệ thuật dân 

tộc trong sáng tác, dàn dựng, biểu diễn8; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

quần chúng, tăng cường tổ chức các hội thi, hội diễn phục vụ nhu cầu giao lưu, 

hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân9; thực hiện tốt việc tôn vinh, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo tồn, phát 

huy giá trị di sản văn hóa…và nhiều hoạt động khác. Qua đó các loại hình di sản 

văn hóa phi vật thể tiếp tục được bảo lưu, trao truyền và phát huy giá trị, góp 

phần tôn vinh, quảng bá, giới thiệu các nét đẹp văn hoá truyền thống.  

3.3. Về phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch  

 Hoạt động khai thác, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh ngày càng 

được quan tâm, chú trọng và có những chuyển biến tích cực, thông qua nhiều hoạt 

động10, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu tham quan, hưởng thụ, nghiên cứu và 

học tập của Nhân dân trong và ngoài tỉnh, đem lại nguồn thu ngân sách đáng kể 

và giải quyết việc làm, dịch vụ cho Nhân dân trên địa bàn11. 

 3.4. Về Văn học, nghệ thuật 

Đời sống văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh những năm qua đã có 

nhiều khởi sắc. Một số cơ cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện 

cho văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn 

                                                           
6Lập 08 hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia; 21 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; 05 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân”; 02 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”; 02 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ ưu tú”; phối hợp với Viện Âm nhạc và các tỉnh xây dựng bộ hồ sơ di sản “Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam” 

trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 
7Thực hiện 02 dự án, đề tài nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn văn hóa phi vật thể với tổng kinh phí là 305 triệu đồng. 

8chỉnh lý, cải biên, đặt lời mới, dàn dựng các tác phẩm ca, múa, nhạc dân tộc phục vụ các sự kiện chính trị của 

tỉnh, tham gia các hội diễn chuyên và không chuyên trong và ngoài nước. Mỗi năm Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội 

Bảo tồn dân ca tỉnh đã tổ chức 20 lớp truyền dạy, phổ biến dân ca trên địa bàn thu hút khoảng 1.500 người tham 

gia, hưởng ứng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 8 lớp truyền dạy 

dân ca cấp tỉnh thu hút trên 300  học viên tham gia học tập. 
901 Hội bảo tồn dân ca tỉnh, 06 chi hội bảo tồn dân ca  ở các huyện, thành phố, tập hợp 600 hội viên tham gia 

sinh hoạt ở 50 CLB  đàn và hát dân ca. 

10Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; xây dựng các tuyến du lịch gắn liền với các di tích trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến nội dung giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích trên các phương tiện thông tin 

đại chúng trung ương và địa phương; tăng cường tổ chức các chương trình sự kiện văn hóa, du lịch nhân dịp các 

ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước... 
11Trung bình mỗi năm, tỉnh Lạng Sơn thu hút được khoảng 2,5 triệu khách tham quan du lịch, với doanh thu 

khoảng 700-850 tỷ đồng/năm. Theo số liệu thống kê từ năm 2011 đến hết năm 2015, tỉnh Lạng Sơn đã thu hút 

10.692.040 lượt khách tham quan du lịch (trong đó khách nước ngoài là 1.190.180 lượt, khách trong nước 

9.501.860 lượt). 
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học nghệ thuật được ban hành12. Định kỳ xét trao thưởng Giải thưởng Văn học 

Nghệ thuật Hoàng Văn Thụ, 05 năm/1 lần; đăng cai tổ chức và tham gia các trại 

sáng tác, triển lãm, thực tế, qua đó tạo điều kiện cho các văn nghệ sỹ giao lưu, 

học hỏi kinh nghiệm trong quản lý, hoạt động văn học nghệ thuật, thúc đẩy 

phong trào sáng tác ngày càng phát triển13.  Đã có nhiều tác phẩm trên nhiều lĩnh 

vực và thể loại mang đậm dấu ấn về con người Xứ Lạng; hàng trăm tác phẩm 

sáng tác, sưu tầm và nghiên cứu đã tác động tích cực trên diễn đàn văn học nghệ 

thuật cả nước. Nhiều tác giả đã dành nhiều thời gian khai thác vốn quý văn hóa 

bản địa và thu được nhiều kết quả; nhiều tác phẩm được giải thưởng quốc gia và 

khu vực... Các tác phẩm văn học, nghệ thuật đã góp phần định hướng các giá trị 

chân, thiện, mỹ, đồng thời đấu tranh với các thói hư, tật xấu, các tiêu cực trong 

xã hội. 

Hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm diễn ra khá thường xuyên14. 

Hàng năm, tỉnh tổ chức các cuộc triển lãm tranh, ảnh, các trại sáng tác, đợt sáng 

tác thực tế và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc tham dự các cuộc triển lãm của 

Bộ, ngành trung ương. Các hình ảnh về đất nước, con người, phong tục tập quán 

của Lạng Sơn được các tác giả thể hiện có giá trị cao về nội dung, nghệ thuật 

góp phần vào công tác quảng bá du lịch đến bạn bè trong và ngoài nước15. Từ 

năm 2009 đến nay, Lạng Sơn có nhiều tác phẩm mỹ thuật phản ánh về quê 

hương Xứ Lạng với những sắc thái vùng miền rõ nét, tính chuyên nghiệp ngày 

càng được nâng cao16.  

Hoạt động nhiếp ảnh có nhiều phát triển, với đội ngũ nghệ sĩ tâm huyết và 

năng động, bắt kịp với xu thế sáng tác của thời đại, mang lại nhiều giải thưởng 

trong trong các cuộc thi, triển lãm trong tỉnh và khu vực17. Hội Văn học Nghệ 

thuật Lạng Sơn thường xuyên phối hợp, tổ chức các cuộc thi, liên hoan trong và 

                                                           
12 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về chế độ 

nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, bản tin, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định định mức 

hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
13Đã tổ chức được trên 05 cuộc thi sáng tác, tiêu biểu là một số cuộc thi, giải thưởng sáng tác như: Cuộc vận 

động sáng tác văn học nghệ thuật về các chủ đề như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 

chủ đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; chủ đề về “biên giới biển đảo quê hương”...  
14 Mỗi năm tổ chức từ 2-5 cuộc trưng bày, triển lãm về Mỹ thuật, nhiếp ảnh của tỉnh hoặc khu vực Đông Bắc 
15 Tiêu biểu bức ảnh “Thung lũng Bắc Sơn” của tác giả Vũ Kim Thoa là 1 trong 10 tác phẩm xuất sắc nhất trong 

cuộc Triển lãm ảnh Đất nước, con người ASEAN nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc 

gia Đông Nam Á (1967 - 2017). 
16Hội VHNT Lạng Sơn phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức đăng cai thành công 01 Triển lãm Mỹ 

thuật Khu vực tại địa phương năm 2012. Chi Hội Mỹ thuật Hội VHNT tỉnh tham gia 03 kỳ Triển lãm tại địa 

phương, 10 Triển lãm khu vực. Một số tác giả có tác phẩm tham gia Triển lãm toàn quốc như Triển lãm “1000 

năm Thăng Long Hà Nội”,… Qua các kỳ Triển lãm, có trên 300 tác phẩm Mỹ thuật được trưng bày. Một số tác 

giả Mỹ thuật Lạng Sơn đã được khẳng định được tên tuổi, giành được giải thưởng ở các kỳ Triển lãm địa 

phương, Khu vực và Trung ương; Thành lập Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Lạng Sơn với 07 họa sỹ. 
17 Từ năm 2008 đến nay, Chi hội Nhiếp ảnh tham gia 10 lần Liên hoan khu vực, dành được 02 Huy chương 

Vàng, 09 Huy chương Bạc, 05 Huy chương Đồng, 06 giải Khuyến khích và 05 Giải Đồng đội. Nhiều tác giả có 

tác phẩm được trưng bày và đạt giải thưởng tại các Triển lãm khu vực, toàn quốc và quốc tế. 
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ngoài tỉnh, thu hút nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tham gia18. Các hoạt động 

mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm khá sôi nổi, các nghệ sĩ chuyên nghiệp và 

không chuyên đều say mê sáng tác; góp phần làm cho phong trào văn hoá nghệ 

thuật từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá và nâng cao đời 

sống tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.   

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và đúng 

pháp luật, từng bước đáp ứng tính chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thông tin 

nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Các hoạt động công bố, phổ biến tác 

phẩm văn học, nghệ thuật bằng nhiều hình thức như: xuất bản phẩm, triển lãm, 

ghi âm, ghi hình, phát trên sóng phát thanh - truyền hình, phát hành các đĩa CD, 

VCD, biểu diễn sân khấu, liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ... luôn được đẩy 

mạnh19; đã công bố hàng chục nghìn tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm văn 

học, nghệ thuật đạt giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật. 

 3.5. Về hoạt động của các cơ quan báo chí 

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí 

Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có số lượng tin, bài phản ánh 

khá toàn diện, kịp thời các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, 

đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn 

tỉnh.  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện truyền dẫn, phát và tiếp 

sóng đầy đủ các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 

Nam, duy trì phát sóng các chương trình phát thanh tiếng dân tộc Tày, Nùng, 

Dao, thông tin tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh; 

duy trì phát sóng các chương trình văn hóa, văn nghệ20.  

 Báo Lạng Sơn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đưa thông tin có sự cân 

đối giữa các ngành, lĩnh vực, địa bàn. Chủ động bám sát cơ sở, có nhiều bài viết 

có tính thời sự, được dư luận chú ý, quan tâm. Đội ngũ phóng viên tích cực, chủ 

động bám địa bàn, khai thác thông tin kịp thời. Duy trì tốt các chuyên trang, 

chuyên mục về lĩnh vực văn hóa, về vùng sâu, vùng xa, công tác xây dựng Đảng, 

chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây 

                                                           
18 Năm 2014, phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền 

núi phía Bắc; Năm 2016, tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Lạng Sơn lần thứ VI. Tổ chức được 02 

Trại sáng tác và 08 đợt thực tế sáng tác cho hội viên Chi hội Nhiếp ảnh; tổ chức cho hội viên tham gia 10 Liên 

hoan ảnh khu vực và 13 lần triển lãm tại địa phương nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. 
19Mỗi năm xuất bản 16-20 đầu sách; trong đó nhiều đầu sách có giá trị lớn về tư tưởng và nghệ thuật cao. Hoạt 

động triển lãm được tổ chức thường xuyên, mỗi năm từ 4 - 6 cuộc với hàng trăm tác phẩm tham gia như: Triển 

lãm ảnh nghệ thuật chào mừng 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm “Thành tựu Mỹ thuật, nhiếp 

ảnh Lạng Sơn 10 năm đầu thế kỷ XXI”; Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 17 tại Lạng 

Sơn... Phổ biến tác phẩm thông qua hình thức biểu diễn sân khấu mỗi năm được trên 1.000 buổi biểu diễn. 
20 Chương trình “Học hát dân ca”, ca nhạc tiếng Tày, Nùng, Dao, “Sắc màu dân tộc”, “Văn hóa dân tộc”; trung 

bình số lượng các chương trình văn hóa, văn nghệ phát sóng đạt trên 300 số/năm…  
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dựng nông thôn mới, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… 

Trong 5 năm đã xuất bản được 750 số báo in, trang thông tin điện tử cập nhật lên 

mạng hơn từ 50-60 tin, bài, ảnh mỗi ngày; mỗi tuần có 01 chương trình điểm tin 

nổi bật trên trang điện tử theo hình thức tin truyền hình. 

 Bên cạnh đó, các tạp chí, cơ quan báo chí khác tại địa bàn21 duy trì việc đưa 

tin, bài, tác phẩm phản ánh về các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, phản ánh 

những kết quả, thành tựu cũng như những mặt hạn chế, những vấn đề gây bức xúc 

dư luận… kịp thời đưa tin đến bạn đọc trong và ngoài tỉnh.    

3.6. Về đội ngũ làm công tác văn hóa 

Những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã có nhiều chủ 

trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, 

nghệ thuật (VHNT) có chất lượng tốt, số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý. Chú 

trọng quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo quản lý, những cán bộ vừa có trình 

độ chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và năng lực sáng tạo vừa có phẩm chất chính 

trị đạo đức tốt, luôn tâm huyết, yêu nghề, gắn bó với đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng 

toàn diện cả về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn; gắn việc tuyển 

dụng, bố trí đội ngũ cán bộ VHNT với nhu cầu sử dụng, phù hợp với biên chế; 

áp dụng chính sách thu hút, giữ gìn và phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực 

VHNT. Vì vậy, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên luôn 

giữ vững định hướng trong lĩnh vực VHNT, góp phần xây dựng “phát triển nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”22. Chủ động tìm tòi, đổi 

mới trong sáng tạo nghệ thuật, tích cực nghiên cứu và phát huy những giá trị văn 

hóa truyền thống, tăng cường giao lưu nghệ thuật với nước ngoài và tiếp thu có 

chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, từng bước đạt được những tiến bộ về trình 

độ, năng lực biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, 

đáp ứng đòi hỏi của Nhân dân về thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật có giá trị 

cao về tư tưởng và nghệ thuật. 

 4. Công tác phối hợp liên ngành, tổ chức lực lượng trong xử lý vi 

phạm 

    Sau khi Đội KTLN 814 cấp tỉnh và cấp huyện được kiện toàn, hàng năm, 

Đội đã tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

và tiến hành từ 4 - 5 cuộc kiểm tra, trong đó có 01 cuộc kiểm tra chuyên đề về 

công tác quản lý, tổ chức lễ hội và 3 - 4 cuộc kiểm tra đối với hoạt động, kinh 

                                                           
21 Như: Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lạng Sơn 
22Cấp tỉnh: Tổ chức bộ máy của Sở VHTTDL gồm 09 phòng chức năng nghiệp vụ, chuyên môn, 07 đơn vị trực 

thuộc gồm: Trung Tâm Văn hóa, Nghệ thuật; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Trung tâm Phát hành phim và 

Chiếu bóng; Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao; Thư viện; Bảo tàng; Trường Trung cấp Văn hóa - 

Nghệ thuật. Toàn ngành hiện có 282 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

16 người, Đại học 175 người, Cao đẳng 15 người, Trung cấp 44 người, sơ cấp và chưa qua đào tạo là 32 người. 

Cấp huyện: 325 công chức, viên chức, lao động; Trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 53,9%, cao đẳng  

13,6%, trung cấp 25,7%, trình độ khác 6,8% 

Cấp xã: 404 công chức, viên chức, lao động; Trong đó: trình độ đại học chiếm 47.8%, Cao đẳng, trung cấp 

chiếm 46.2%; Chưa qua đào tạo: 0.02% 
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doanh dịch vụ VHTTDL. Công tác phối hợp liên ngành được thực hiện một cách 

đồng bộ, khoa học. Các đơn vị thành viên của Đội KTLN 814 cấp tỉnh cũng như 

cấp huyện tham gia các cuộc kiểm tra theo kế hoạch cũng như đột xuất với tinh 

thần trách nhiệm cao, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tiến hành luôn đảm 

bảo tiến độ về thời gian, khối lượng công việc và đảm bảo đúng các quy định 

của pháp luật. 

       Việc thực hiện Chỉ thị 814 cho đến thời điểm hiện nay, tỉnh Lạng Sơn vẫn 

thường xuyên duy trì với sự đề xuất và chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở 

VHTTDL. Đội Kiểm tra liên ngành 814 cấp tỉnh và cấp huyện vẫn hoạt động 

thường xuyên với sự lãnh đạo trực tiếp của Lãnh đạo Thanh tra Sở (đối với Đội 

KTLN tỉnh), Lãnh đạo Phòng VHTT (đối với Đội KTLN cấp huyện). 

 III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 814/CT-TTG 

     1. Tính phù hợp với tình hình thực tế 

  Tại thời điểm ban hành Chỉ thị, trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội 

trong giai đoạn đất nước mới chuyển dịch cơ cấu từ nền kinh tế tập trung, bao 

cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN được 09 năm. Trong 

quá trình hoạt động của cơ cấu kinh tế thị trường, có một số loại hình dịch vụ 

nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề, ma túy, mại dâm. Vì vậy 

Chỉ thị số 814/CT-TTg được nghiên cứu, xây dựng và ban hành đúng trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền theo quy định và mang tính kịp thời; 

       Tại thời điểm hiện tại, đất nước đang có sự chuyển biến rõ rệt về chính trị, 

kinh tế, văn hóa - xã hội, hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là sự phát triển mạnh về 

khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đất nước ta 

đang trong quá trình xây dựng, vận hành mô hình nhà nước pháp quyền XHCN, 

với hệ thống các đạo luật và văn bản hướng dẫn rộng khắp trên các lĩnh vực, 

thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, tạo ra hành lang pháp lý đảm bảo cho hoạt 

động quản lý xã hội. Với tốc độ phát triển xã hội và hệ thống pháp luật điều 

chỉnh tất cả các mối quan hệ xã hội như hiện nay thì một số nội dung trong Chỉ 

thị 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp 

hoặc đã có các văn bản quy phạm pháp luật mới điều chỉnh nột cách rõ ràng, cụ 

thể hơn. 

 Hơn nữa, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã nâng lên rõ rệt, 

mức hưởng thụ văn hóa từng bước nâng cao, hướng dần đến các giá trị truyền 

thống, trân, thiện, mỹ.  

 2. Tính phù hợp với hệ thống pháp luật và các quy định trong chỉ thị 

Ngày 15/10/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 178/2004/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; ngày 22/6/2006, 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về 

phòng, chống mại dâm. Thông tư 05/TT-BLĐTBXH, ngày 22/6/2006 của Bộ 
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Lao động, Thương binh và Xã hội quy định rất cụ thể về việc thành lập Đội 

Kiểm tra liên ngành, cụ thể: 

       - Tên gọi, thành phần Đội Kiểm tra liên ngành, đội trưởng, các đội viên; 

      - Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Kiểm tra liên ngành; 

      - Nguyên tắc hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành; 

       - Mối quan hệ công tác của Đội Kiểm tra liên ngành ... 

       Ở một số tỉnh, thành đang tồn tại hai lực lượng kiểm tra liên ngành có 

nhiều nội dung chồng chéo, cụ thể: 

       - Chồng chéo về thành phần tham gia lực lượng kiểm tra liên ngành: 

       + Đội Kiểm tra liên ngành 814: Đội Trưởng là đại diện Lãnh đạo Thanh 

tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Đội phó là đại diện Lãnh đạo Chi cục 

Phòng, chống TNXH Sở LĐTBXH và đại diện Công an tỉnh; 

       + Đội Kiểm tra liên ngành 178: Đội Trưởng là đại diện Lãnh đạo Sở 

LĐTBXH hoặc Chi cục Phòng, chống TNXH Sở LĐTBXH; các Đội phó là đại 

diện Lãnh đạo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện Công an 

tỉnh. 

       - Chồng chéo về nhiệm vụ: 

       + Đội Kiểm tra liên ngành 814: "Tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ 

cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số 

tệ nạn xã hội nghiêm trọng". Trong đó tệ nạn mại dâm là một trong những tệ nạn 

xã hội nghiêm trọng; 

       + Đội Kiểm tra liên ngành 178: "Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống 

tệ nạn mại dâm". 

       - Chồng chéo về đối tượng kiểm tra: Karaoke, cơ sở lưu trú ... các dịch vụ 

thư giãn. 

       Từ thực tế của Chỉ thị 814, các nghị định, thông tư thực hiện và hướng 

dẫn thực hiện Chỉ thị 814 với Nghị định 178, Thông tư 05 và những phát sinh 

trong quá trình phát triển của xã hội. Do vậy, hầu hết các tỉnh, thành phố đã 

nhập hai lực lượng kiểm tra liên ngành (814 và 178) và lấy tên gọi là "Đội kiểm 

tra liên ngành về Văn hóa, Xã hội" 

 Hệ thống văn bản pháp luật chồng chéo, không thống nhất dẫn đến khó 

khăn trong công tác triển khai thực hiện, gây phiền hà cho doanh nghiệp. 

      IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ ĐỐI VỚI CHỈ 

THỊ SỐ 814/CT-TTGS 

Với những đánh giá như trên; để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà 

nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình, Quảng cáo và phòng, chống 



10 

 

một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng trong giai đoạn hiện nay, Sở văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đề nghị: 

-Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ bãi bỏ Chỉ thị 

814/CT-TTg. 

-UBND tỉnh chỉ đạo sáp nhập hai Đội kiểm tra (814 và 178) của tỉnh 

thành một đội kiểm tra lấy tên gọi là Đội kiểm tra liên ngành về Văn hóa, Xã 

hội. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thi hành Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 

12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ 

cương trong các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm 

trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng 

Sơn./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ VHTTDL;  

- Ông Dương Xuân Huyên - PCT UBND 

tỉnh; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở;  

- Lưu VT, TTr (HTV). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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