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ỆN VĂN QUAN

Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Độ ậ ự ạ

ố Văn Quan, ngày        tháng 12 năm 2021

Ế Ạ
Đẩ ạ ể ến lược văn hóa đố ạ

trên đị ện Văn Quan đến năm ầm nhìn đến năm 2030

ự ệ ế ạ ố ủ ỷ
ỉ ạng Sơn về ệ đẩ ạ ể ến lược đố ại trên đị

ỉ ạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ủ ệ
Văn Qua ự ế ạ ể ự ện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT ủ

ủ tướ ủ ề ệc đẩ ạ ể ến lược văn hóa đố ạ

ủ ệ và Kế hoạch số 227/KH của Ủy ban nhân 

tỉnh Lạng Sơn về đẩ ạ ể ến lược văn hóa đố ạ trên đị

ỉ ạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện

đó góp phầ ất lượ ệ ả tác văn hóa đố ạ ủ ệ

ạng Sơn nói riêng, nhằ ể ện văn hóa, con 

ngườ ệt Nam, đưa văn hóa thành sứ ạ ội sinh, thúc đẩ ọ

ển đất nướ ồ ề ữ ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ

đại, tăng cường giao lưu, sự ể ế ữ ị ữ ệ

Nhân dân các nước; đóng góp quan trọ ệ ị ế ệ

Nam trên trườ ố ế ị ết Đạ ội đạ ể ố ầ ứ

ủa Đả ế ậ ố ủ ộ ị ề ệ ế ụ

ự ệ ị ế ố ủ ấ

ương Đả ề ự ển văn hóa, con ngườ ệt Nam đáp 

ứ ầ ể ề ững đất nướ

Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, 

quảng bá hình ảnh miền đất, con người; những nét đặc sắc văn hóa của huyện Văn 

tỉnh ạng Sơn đến bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng quan hệ, hợp tác với cá

địa phương, tổ chức hu hút nguồn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch, công 

nghiệp văn hóa góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện, đồng thời tiếp thu 

tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa 

truyền thống của Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan

2. Yêu cầu



Tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại phải đảm bảo đúng chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, có trọng 

tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

Lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động nhân dịp kỷ 

niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện; gắn kết 

chặt chẽ giữa văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại, góp 

phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị hợp tác, đẩy mạnh phát triển kinh tế 

xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, huyện

Công tác văn hóa đối ngoại được triển khai trên các lĩnh vực đối ngoại Nhà 

nước, đối ngoại Nhân dân.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 Mụ

ế ục đẩ ạ ề ệ ậ ứ ề

ị ủa văn hóa nói chung, văn hóa đố ại nói riêng, các quan điể

ụ ủ ến lược văn hóa đố ạ ủ ệ ế ầ

ộ ậ ố ế

Quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của Văn Quan ra thế giới, 

làm cho thế giới hiểu biết hơn về co người, văn hóa Văn Quan, tạo dựng lòng tin 

và sự yêu mến đối với Việt Nam nói chung và tỉnh ạng Sơn ện Văn Quan

, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm 

những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa con người Văn 

phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân 

tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn h truyền thống; phát triển các giá trị, 

tinh hoa văn hóa tính chân thiện mỹ của nhân loại đương đại phù hợp với bản sắc 

dân tộc

2. Nhiệm vụ

2.1. Đến năm 2025

a) Đố ớ ả ảnh đị phương, hình ả ố

Tăng cườ ả ồ ữ ị văn hóa, con ngườ

ả ả ủ ện Văn Quan ủ ỉ ạng Sơn và củ ệ

nước ngoài dướ ề ức, phương thứ ể ện đa dạng, phong phú như

Ngày Văn hóa ị ần Văn hóa, Thể ị ễ ội Văn 



ị ạt động văn hóa, nghệ ậ ể ế ợ ặ ẽ ớ

ến đầu tư, thươ ạ ị ạt động đố ạ

Phát triển những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối 

ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của các 

dân tộc huyện Văn Quan tỉnh ạng Sơn hoạt động giao lưu văn hóa 

nghệ thuật, tham gia các hoạt động như Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng; Ngày hội/Tuần 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương, các lễ hội Văn hóa u lịch, cá

hoạt động xúc tiến, quảng bá Văn hóa u lịch với các tổ chức, địa phươn …

nhằm thúc đẩy các quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả. 

Phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức, địa phương... giới thiệu về hình ảnh 

miền đất, con người, văn hóa, du lịch tại Văn Quan ạng Sơn; phố ợ ớ

đơn vị ề ự ự ề vùng đất con người Văn Quan.

Thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần 

thực hiện chính sách xã hội hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại theo 

hình thức xã hội hóa với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

(nếu có)

ụ ọ ệ ố ể ự ệ

Thúc đẩ ển văn hóa số ọ ứ ụ ọ ệ

ự ủ ạ ệ ầ ứ tư, đẩ ạ ể ạt độ

văn hóa đố ạ u khi đạ ị 19 được đẩ huyến khích đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng 

sản phẩm văn hóa; tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn 

hóa và công nghiệp văn hóa của huyện, góp phần phục vụ công tác văn hóa đố

ạ

ữ ế ộ ả ắc văn hóa dân tộ

ế ục đẩ ạnh công tác văn hóa đố ạ ắ ế ặ ẽ ớ ệ

ầ ữ ế ộ ả ắ văn hóa, truyề ố

ộ ủa địa phương; ồ ự ất lượng cao đóng góp cho sự ể

ề ữ ủa đất nướ ủ ỉ ệ

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng biểu tượng 

văn hóa và một số sản phẩm văn hóa của huyện mang tính thương hiệu. Đổ ớ

ộ ứ ả ả ị văn hoá, vùng đấ ngườ Văn 

ủ độ ộ ậ ố ế ề văn hoá, ếp thu tinh hoa văn hóa nhân loạ



ế ọ ọ ổ ế ị nhân vǎn, khoa họ ế ộ ủ

ại để làm giàu thêm văn hóa các dân tộ ệ ; tăng cườ ợ

ứ ọc trên các lĩnh vực văn hóa nghệ ậ

Đẩ ạ ế ố ệ ới các cơ quan, đơn vị

ỉ ổ ứ để ầ ố ả ảnh văn hóa, con ngườ Văn Quan

ớ ạ ố ế ồ ự ỗ ợ đầu tư, phát triển văn 

ị ệ

Tầm nhìn đến năm 203

Tiếp tục duy trì, đưa các quan hệ về văn hóa đối ngoại đã được thiết lập đi 

vào chiều sâu, ổn định. Mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân, địa phương

tổ chức quốc tế.

Thúc đẩy ngành văn hóa trên địa bàn huyện phát triển, xây dựng biểu tượng 

ăn hóa và một số sản phẩm văn hóa của huyện thương hiệu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được cấp từ ngân sách của huyện, nguồn 

xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, căn cứ nội dung Kế hoạch văn hóa đối ngoại của huyện và chức 

năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Phòng Văn hóa và Thông tin

Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Chiến 

lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

tham mưu theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo Ủy 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

iếp tục phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tiếp tục đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo phát huy những giá trị văn hóa 

vật thể và phi vật thể của các dân tộc, di tích lịch sử...trên địa bàn huyện

mưu thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền 

thống gắn với phát triển du lịch.

Xây dựng nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch của huyện; t các lớp 

tập huấn chuyên đề nâng cao lý luận, nhận thức và chuyên môn về văn hóa đối 



ngoại cho các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng liên quan trực tiếp đến 

cộng tác văn hóa đối ngoại.

Đẩy mạnh việc xã hội hóa, thu hút các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp cho 

các hoạt động văn hóa đối ngoại phù hợp với quy định của pháp luật.

ủ ố ợ ớ ăn phòng HĐN ệ

ngành, đoàn thể Ủ ị ấ tham mưu Ủ

ệ ỉ đạ ển đổ ố ứ ụ ệ ố trong văn hóa đố ạ

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kết nối, tổ chức các 

hoạt động đối ngoại, xúc tiến giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa; duy trì và mở 

rộng quan hệ đối ngoại của huyện nhằm thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn, tạo thuận lợi 

cho các đoàn phóng viên báo chí đến tác nghiệp tại huyện tranh thủ sự quan tâm 

của giới báo chí nước ngoài (nếu có) về những nét văn hóa đặc trưng của huyện để 

quảng bá các danh lam, thắng cảnh, nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm 

kêu gọi vận động đầu tư cho huyện

ủ ố ợ ớ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể

ề ề ả ớ ệ ả ềm năng, thế

ạ ữ ự ể ế ộ ủ ệ

điệ ử ủ ệ

Kế hoạch: hủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 

ằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí từ ngân sách 

hà nước để thực hiện Kế hoạch văn hóa đối ngoại của huyện theo quy hoạch của 

Luật Ngân sách các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, của tỉnh

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy 

định hiện hành.

Phòng Kinh tế Hạ tầng ăn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan

chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại, 

tiến đầu tư và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư khác, tham gia hội chợ, 

triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội 

đầu tư, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

àn dựng các chương trình nghệ thuật, văn nghệ dân gian truyền thống 

mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc phục vụ các hoạt động văn hóa đối ngoại; 

nâng cao hiệu quả công tác trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóa truyền thống 

các dân tộc trên địa bàn huyện



ăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

Xây dựng các chuyên mục; tăng cường tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt 

động văn hóa đối ngoại tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm quảng bá hình ảnh về 

miền đất, con người Văn Quan để thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

huyện Chỉ huy Quân sự huyện hủ động xây dựng và

phối hợp triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tổ 

chức các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh, huyện

. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị 

hội trên địa bàn huyện: tổ chức tuyên truyền, triển khai Kế hoạch này trong các 

hoạt động của tổ chức mình; ồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại trong quá 

trình triển khai các hoạt động ngoại giao 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn ăn cứ Kế hoạch củ Ủy ban nhân dân huyện chủ động xây dựng và triển 

khai kế hoạch chi tiết văn hóa đối ngoại của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho 

phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế. Định kỳ gửi báo cáo về UBND huyện

phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày ằng năm để tổng hợp, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trên đây là Kế hoạch đẩ ạ ể ến lược văn hóa đố ạ

đị ện Văn Quan đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân

huyện đề nghị cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

thực hiện

Nơi nhận:
UBND tỉnh;
Sở 
TT Huyện ủy

HĐND huyện
huyện

CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
cơ quan, đơn vị đảng, đoàn thể huyện

xã, thị trấn
Lưu

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Dũng

 


