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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:          /TB-SVHTT&DL  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng  10 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban lãnh đạo  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 19/10/2020  

 

 

Ngày 19/10/2020, Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch họp triển khai 

một số nhiệm vụ.  

* Thành phần tham dự 
- Ban Giám đốc Sở 03/04 đồng chí (vắng đồng chí Quýnh, đi công tác); 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Ngô Duy Đông - Giám đốc Sở. Tham dự cuộc 

họp có các đồng chí Phó giám đốc; Chánh, phó Chánh Văn phòng; Trưởng các 

phòng QLNN. 

* Nội dung triển khai 

- Báo cáo tổng hợp công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở về công 

tác văn hóa, thể thao và du lịch tuần 42, nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 năm 2020; 

- Báo cáo dự thảo hệ thống văn bản Nghị quyết thay thế  Nghị quyết 75/NQ-

HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển 

thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013- 2020 và Nghị quyết 

39/NQ-HĐND về phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020; 

- Triển khai một số nhiệm vụ khác. 

* Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở 
Sau khi nghe các phòng: Văn phòng và phòng QLTDTT báo cáo, thảo luận 

của các đồng chí trong Ban giám đốc, đồng chí Ngô Duy Đông - Giám đốc Sở, chủ 

trì hội nghị kết luận: 

* Kết luận 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở về công tác văn 

hóa, thể thao và du lịch tuần 42, nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 năm 2020 

- Ban giám đốc Sở, cơ bản thống nhất với báo cáo, yêu cầu Văn phòng tổng 

hợp, đánh giá rõ hơn các nội dung, nhiệm vụ đã triển khai thực hiện và lý do các 

nhiệm vụ đang và chưa triển khai thực hiện; 

- Việc tổ chức các sự kiện, hoạt động của Sở: Yêu cầu các phòng, đơn vị báo 

cáo Ban giám đốc Sở bằng văn bản về tiến độ, thời gian thực hiện; 

1.1. Giao đồng chí Trần Thị Minh Lợi- Phó giám đốc Sở: 

(1) Chỉ đạo phòng KHTC: 

- Đồng chí Phạm Kiều Oanh- Trưởng phòng KHTC, rút kinh nghiệm trong 

việc tham mưu triển khai, thực hiện chậm, muộn một nhiệm vụ được giao; 

- Hoàn thiện việc tham mưu thanh lý tài sản khối Văn phòng Sở, trước ngày 

30/10/2020; 

(2) Chỉ đạo Văn phòng: 
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- Tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hồ 

sơ đề nghị phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực Di sản 

văn hóa phi vật thể, xong trước ngày 22/10/2020; 

- Hoàn thiện nội dung cuốn sánh ảnh ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

“Phát huy truyền thống, vững bước phát triển”; sắp xếp, đảm bảo lộ trình từ 2008- 

2020. Giao đồng chí Nguyễn Quang Huy- Phó Chánh Văn phòng, tiếp tục chỉnh 

sửa, hoàn thiện, xong trong tháng 10 năm 2020. 

(3). Chỉ đạo phòng QLDSVH:  

- Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc quy định chế độ đối với 

nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các 

câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Hoàn thiện trước 

ngày 21/10/2020. 

(4). Chỉ đạo phòng Nghệ thuật: Hoàn thiện các văn bản danh mục sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 

của tỉnh Vĩnh Phúc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/10/2020. 

1.2. Giao đồng chí Dương Quang Ứng- Phó giám đốc Sở, chỉ đạo: 

(1) Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án do Sở làm chủ đầu tư (khu 

đào tạo vận động viên tỉnh, Khu Văn Miếu, Khu Nhà lưu niệm Bác Hồ đảm bảo 

theo tiến độ); 

(2) Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh: 

- Tiếp tục làm việc với UBND huyện Bình Xuyên, hoàn thiện hệ thống hồ sơ 

liên quan đến nội dung đặt tên đường phố của huyện Bình Xuyên. 

- Hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt 

năm 2020. 

- Tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh về địa điểm đặt biểu tượng TNXP. 

(3) Chỉ đạo phòng QLDSVH: Rà soát, kiểm tra các di tích lịch sử văn hóa 

được xếp hạng đầu tư tu bổ, tôn tạo theo Nghị quyết 71 của HĐND tỉnh, báo cáo 

UBND tỉnh. 

1.3. Giao đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh- Phó giám đốc Sở: 

Chỉ đạo phòng Quản lý TDTT: 

(1) Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị TDTT 

ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa- Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu 

thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025. 

Xong trước ngày 24/10/2020; 

(2) Triển khai tổ chức giải Cup các CLB Bóng chuyền, Bóng đá mini chào 

mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 

2025; 

(3) Tham mưu văn bản đề xuất địa điểm Trung tâm huấn luyện, thi đấu môn 

Đua thuyền, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10/2020. 

2. Xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế  Nghị quyết 75/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển thể 

dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013- 2020 và Nghị quyết 

39/NQ-HĐND về phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020. 
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Yêu cầu phòng QLTDTT gửi văn bản các phòng, đơn vị liên quan tham gia 

đóng góp ý kiến, tổng hợp báo cáo Ban giám đốc Sở trước ngày 22/10/2020. 

3. Phòng Quản lý văn hóa:  

Thống nhất với UBND huyện Lập Thạch để thống nhất thời gian làm việc 

xây dựng tượng đài Tả tướng Quốc Trần Nguyên Hãn, trong tháng 10 năm 2020. 

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo nội dung, kết luận 

của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp ngày 19/10/2020 để các đồng chí Phó giám 

đốc Sở, các phòng, đơn vị căn cứ triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT,VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hồng 
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