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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:          /BC- SVHTT&DL  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 9 năm 2020 

BÁO CÁO 

Công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm, 

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Vĩnh Phúc, xây dựng Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 9 tháng 

đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, nội dung cụ thể như sau: 

I. Tổng quát tình hình thực hiện nhiệm vụ 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh 

Phúc đã khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các Chỉ 

thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Nhìn chung các mặt công tác của ngành đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ và 

đã đạt được những hiệu quả đáng kể, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị - xã 

hội trên địa bàn tỉnh. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

ngành đã phấn đấu khắc phục khó khăn, đoàn kết, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, nâng 

cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. Những kết quả đạt được thể hiện trên các mặt công tác như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở 

9 tháng đầu năm 2020, Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo, điều hành và triển 

khai hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm. Ban hành 68 kế hoạch tổ chức và triển khai các 

hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia  đình, 333 quyết định, 141 

báo cáo định kỳ, chuyên đề, 910 văn bản hành chính khác để chỉ đạo, điều hành, 

hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia  đình trên địa bàn 

tỉnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Tư tưởng thái độ chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động thuộc Sở 

Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã chấp 

hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước; Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Ra 

sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. 

3. Trách nhiệm trong thực thi công vụ 
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Đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã có ý thức tổ 

chức kỷ luật, thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; 

Tận tụy phục vụ nhân dân; Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực thi công vụ. 

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở đã triển 

khai thực hiện công tác chuyên môn theo chỉ đạo của Ban giám đốc Sở, các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 

1. Lĩnh vực Văn hóa 

1.1. Công tác tham mưu 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 

01/5/2020 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể 

thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 

14/8/2020 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng và công tác phục vụ Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Ban hành Kế hoạch số 64/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 26/8/2020 về 

việc phối hợp triển khai các hoạt động giáo dục lịch sử, văn hóa cho học sinh tại Bảo 

tàng, Văn miếu tỉnh và các di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn.   

- Tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết Quy định chế độ đãi ngộ 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. 

- Xây dựng dự thảo: (1) Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp 

phục dựng lễ hội cầu Đinh tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô”; (2) Báo cáo tổng kết 

Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND ngày 27/7/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ 

trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020. 

1.2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

- Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm và tổ chức 

triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/02/1950 - 

12/02/2020) và Đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất vào ngày 01/02/2020, 

được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao và để lại ấn 

tượng tốt đẹp với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành Trung 

ương và các tỉnh bạn. Phối hợp với UBND huyện Tam Đảo tổ chức thành công Lễ 

dâng hương tưởng niệm ngày giỗ Quốc mẫu Tây Thiên Xuân Canh tý 2020 và đón 

nhận quyết định công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia.  

Tổ chức chấm giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chọn 100 tranh cổ 

động đạt chất lượng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định in "Tuyển tập tranh 



3 

 

cổ động Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025" và làm công tác tuyên truyền chào mừng 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Ban hành 16 kế hoạch, thiết kế 500 mẫu market hướng dẫn các huyện, thành phố 

tuyên truyền cổ động, tuyên truyền lưu động. Tổ chức 02 cuộc triển  lãm tranh, ảnh; 10 

đợt tuyên truyền cổ động bằng các cụm panno, băng zôn, cờ phướn tuyên truyền các 

ngày lễ, các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước như: Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ 

các cấp lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra… 

Tổ chức 15 đợt tuyên truyền lưu động tương ứng với 120 buổi phát thanh lưu 

động theo kế hoạch và các đợt chiếu phim tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện chính 

trị của tỉnh, của đất nước. 

Xuất bản 03 Bản tin tuyên truyền Vĩnh Phúc. Xuất bản tập Thơ chào mừng Đại 

hội đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII của Đảng. 

- Tổ chức trưng bày giới thiệu 520 bản sách có nội dung về Đảng, Bác Hồ chào 

mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 240 bản sách, báo viết về chủ tịch Hồ 

Chí Minh nhân dịp Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Thu thập, lựa 

chọn 250 bản sách, 120 loại Báo, tạp chí xuân của Trung ương, Báo xuân của 63 tỉnh 

thành phố, 150 loại, báo, tạp chí, bản tin của địa phương trưng bày tại Hội Báo xuân 

Vĩnh Phúc 2020. Phát động cuộc thi vòng sơ khảo Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 đến 

toàn các em học sinh trường THCS Vĩnh Yên, THPT chuyên Vĩnh Phúc để lựa chọn 

30 bài đạt giải tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020. Xử 

lý kỹ thuật 850 bản sách phục vụ công tác luân chuyển với 117/137 thư viện xã, 

phường thị trấn. Bổ sung sách mới 960 bản, biên mục tài liệu và lập CSDL sách mới 

và sách tặng biếu 1.154 bản sách, tạo thuận lợi cho bạn đọc tra cứu sách trên OPAC 

một cách thuận lợi, hiệu quả. Số hóa tài liệu Phòng Địa chí được 7.980 trang để đưa 

lên website phục vụ bạn đọc. Số lượt bạn đọc là: 32.130 lượt, số lượt sách lưu thông 

là: 144.500 lượt. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 11 di tích cấp 

tỉnh, hướng dẫn tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích tại các địa phương, đảm bảo 

trang trong, hiệu quả; Hướng dẫn đăng ký xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 2020; 

Xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các 

huyện, thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên. Hoàn thiện hồ sơ kiểm kê di sản 

văn hóa phi vật thể các huyện Lập Thạch, Tam Đảo. Đề xuất UBND tỉnh một số nội 

dung liên quan đến hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình tín 

ngưỡng, tôn giáo chưa xếp hạng sử dụng nguồn vốn xã hội hóa; hướng dẫn xây dựng 

dự án, thẩm định và trình phê duyệt dự án, thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công, trình 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với hồ sơ tu bổ, tôn tạo 23 di tích lịch sử văn 

hóa trên địa bàn tỉnh). Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hoá, Thể thao 



4 

 

và Du lịch tiến hành thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 02 di tích quốc gia đặc biệt 

(Tháp Bình Sơn, đình Thổ Tang) chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 1.303 di tích, trong 

đó có 499 di tích được nhà nước xếp hạng (03 di tích quốc gia đặc biệt, 65 di tích 

quốc gia, 431 di tích cấp tỉnh), 01 bảo vật Quốc gia với 96 lễ hội truyền thống mang 

yếu tố đặc sắc hoặc có quy mô vùng, trong đó 01 di sản được UNESCO công nhận là 

Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Lễ hội Kéo song Hương Canh 

trong hồ sơ trò Kéo co của 05 quốc gia); 06 di sản được công nhận là di sản văn hóa 

phi vật thể Quốc gia (Ca trù, Kéo song Hương Canh, hát soọng cô của người Sán Dìu, 

lễ hội rước nước đền Ngự Dội, hát trống quân Đức Bác, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây 

Thiên). Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Di sản văn hóa đình làng Chấn Yên, xã 

Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc’’. 

- Tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm 90 năm 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 70 năm ngày thành 

lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/02/1950 - 12/02/2020) và Lễ hội đường phố. Dàn dựng và 

biểu diễn chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020; dàn 

dựng 01 vở diễn Chèo thường niên “Chuyện ông quan mơ”; 01 hoạt cảnh “Tây Thiên 

vang mãi bài ca” sẵn sàng phục vụ Lễ hội Tây Thiên hàng năm; Chương trình "Lời ca 

đang Bác" phục vụ nhân dân và ghi hình, phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình 

Vĩnh Phúc, chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhTriển khai luyện tập 

trích đoạn chèo “Thị Hến”, dàn dựng mới một số chương trình ca múa nhạc tổng 

hợp…. sẵn sàng biểu diễn phục vụ nhân dân các xã miền núi theo chương trình, kế 

hoạch công tác năm 2020. Đăng cai tổ chức và tham gia “Cuộc thi Độc tấu và Hòa 

tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2020” tại Vĩnh Phúc. Biểu diễn hơn 70 buổi diễn 

phục vụ nhiệm vụ chính trị và biểu diễn phục vụ nhân dân các xã thuộc diện miền núi 

theo kế hoạch năm. 

- Nghiên cứu lịch sử các địa phương trong tỉnh; xây dựng đề cương sưu tầm 

hiện vật, thiết kế maket trưng bày chuyên đề “Tây Thiên một cõi thiêng”, “Vĩnh Phúc 

xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức thi công, khai mạc và phát huy phòng trưng bày 

chuyên đề “Vĩnh Phúc miền địa linh nhân kiệt” chào mừng 90 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ chức triển lãm 

“Hồ Chí Minh đẹp  nhất tên Người” chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, đạt được kết quả.  

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm 

thực, các trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống, trưng bày các sắc thái văn 

hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Vĩnh Phúc. Tiếp tục thực hiện đề tài Khoa học 

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục dựng di tích lịch sử “Chiến khu Ngọc Thanh” 

tỉnh Vĩnh Phúc. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh các bậc hiền thánh, tiên 

hiền, danh nhân khoa bảng Vĩnh Phúc và trưng bày chuyên đề Văn hóa dòng họ khoa 



5 

 

bảng Vĩnh Phúc tại Văn Miếu tỉnh. Duy trì lịch đón và phục vụ 9.000 lượt khách 

tham quan hệ thống trưng bày thường trực và trưng bày triển lãm, thường trực, bảo vệ 

hệ thống trưng bày của Bảo tàng.  

- Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm với các chủ đề “Vĩnh Phúc - 70 năm xây 

dựng và phát triển”, “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Vĩnh Phúc trên con đường hội 

nhập”, Hội báo Xuân Vĩnh Phúc 2020 thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và 70 năm ngày thành lập 

tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 - 12/2/2020). Hội báo xuân Vĩnh Phúc đem đến cho người 

xem cái nhìn toàn diện các loại báo, tạp chí của Trung ương và địa phương phản ánh 

tất cả các mặt về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của cả nước trong năm vừa qua. 

Kết quả tổng kết và trao giải, ban tổ chức trao giải đặc biệt cho gian trưng bày cho Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ VII, Ngày 

sách và bản quyền thế giới 23/4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế 

hoạch Phát triển văn hóa đọc sách trong thư viện. Trưng bày, giới thiệu 120 bản sách, 

báo chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của 

Người (19/5/1890 - 19/5/2020). Sưu tầm, biên soạn xuất bản thư mục chuyên đề 

“30/4/1975 - Bản hùng ca toàn thắng” nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng 

hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Thư viện tỉnh phục vụ  32.350 lượt bạn đọc;  

Lượt sách lưu thông là l46.140 lượt; Lượt bạn đọc tra tìm tài liệu truy cập website 

http://thuvien.vinhphuc.gov.vn/ là 782.464 lượt. Cấp 574 thẻ bạn đọc mới và đổi lại 

thẻ hết thời gian sử dụng. Thư viện cơ sở phục vụ 51.580 lượt bạn đọc; Lượt sách lưu 

thông là 154.740 lượt; Lập danh mục sách 31.500 bản sách thực hiện luân chuyển 

sách 02 đợt với 115 thư viện cơ sở.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 

05/10/2012 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang; thi người đẹp 

và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu. Đến 

tháng 9 năm 2020, tiếp nhận và trả lời 9 thông báo biểu diễn nghệ thuật cho các  đoàn 

nghệ thuật đến biểu diễn trên địa bàn tỉnh, cấp 05 giấy phép cho các doanh nghiệp 

nghệ thuật biểu diễn.  

-  Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phong trào Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh  năm 

2020;  Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 49/CT-TU ngày 21/2/2005 của Ban 

Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ CNH- HĐH. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ 

thị 41/CT-TU của Ban Bí thư về việc sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác quản lý và tổ chức lễ hội. Báo cáo thực hiện quyết định 2164/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống văn hóa thể 

thao cơ sở giai đoạn 2013-2020 định hướng đến năm 2030. Báo cáo kết quả triển khai 

http://thuvien.vinhphuc.gov.vn/
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thực hiện Đề án xã học tập; Báo cáo Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân và 

làm việc với Đoàn kiểm tra giám sát của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Đề án xây dựng 

đời sống văn hóa công nhân giai đoạn 2017-2020. Tham gia đoàn báo cáo viên của 

Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM  tỉnh về thực hiện 2 tiêu chí tại xã 18 xã 

xây dựng NTM nâng cao, thôn, khu dân cư kiểu mẫu. Báo cáo Sơ kết 3 năm triển 

khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông 

tin, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tuyên 

truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

 - Xây dựng một số báo cáo thực hiện chỉ thị, quyết định của Đảng, Thủ tướng 

Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Tuyên dương các 

danh hiệu văn hóa giai đoạn 2000 - 2020. Mở lớp tập huấn nghiệm vụ chuyên sâu về 

công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2020.Tổ chức các hoạt động 

ngày quốc tế hạnh phúc 20.3 ngày gia đình Việt Nam; Biên soạn nội dung, tài liệu 

tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam, tháng quốc gia phòng chống bạo lực gia đình, 

tháng hành động vì trẻ em.  

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, được gắn với thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo 

sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp 

cộng đồng dân cư. Qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức và nêu cao vai trò của gia 

đình trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc như: tinh 

thần đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, giúp nhau phát 

triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh.  

 Công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới tích 

cực, các cấp, các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và tổ chức các lễ 

hội truyền thống đảm bảo đúng nghi lễ, hình thức phù hợp, phát huy được các giá trị 

văn hóa truyền thống, ngăn chặn các hiện tượng xóc thẻ, bói toán, chèo kéo khách 

mua đồ lễ, nhiều trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa 

được khôi phục; một số lễ hội phát huy tốt công tác xã hội hóa, tạo nguồn lực tôn tạo 

di tích lịch sử - văn hóa và mở rộng, nâng cao quy mô lễ hội, thu hút khách tham 

quan trong và ngoài nước.  

Việc thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới được tổ chức gọn nhẹ, trang 

trọng, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Đặc biệt tỷ lệ gia đình có 

người qua đời tham gia hình thức hỏa táng ngày càng tăng lên ước khoảng 55%, qua 

đó cho thấy sự chuyển biến nhật thức của người dân rất tích cực trong việc thực hiện 

nếp sống văn minh trong tang cơ bản chấp hành nghiêm Luật Hôn nhân và Gia đình, 
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Chỉ thị 11-CT/TU và Quyết định số 02 ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh, quy ước, 

hương ước của làng, thôn, tổ dân phố.  

  Về hệ thống hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng khang 

trang, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, Hiện nay toàn tỉnh có 136 /136 xã, 

phường, thị trấn có Nhà văn hóa (đạt 100%), Toàn tỉnh đã xây dựng được 

1.367/1.384 thôn, tổ dân phố có NVH, khu thể thao (đạt 98,9%), còn 17 thôn, tổ dân 

phố chưa xây dựng được nhà văn hóa. Trong đó có 1.296 Nhà văn hóa xây mới, 

chỉnh trang, mở rộng diện tích 500m2 trở lên, có sân thể thao đơn giản, còn 76 NVH 

tận dụng. Các nhà văn hóa thôn, cơ bản được xây dựng đảm bảo tiêu chí trong xây 

dựng NTM. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sôi nổi, thu hút 

đông đảo nhân dân tham gia, nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy làm 

phong phú đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; Kết quả Gia đình đạt tiêu chuẩn 

GĐVH năm 2019: 282.039/309.813 đạt 91% (tăng 1,6% so với năm 2018). Làng, 

thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá: 1.140/1.280 đạt 91,3 (tăng 4,4% so với năm 

2018). Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 720/847 đạt 85% (giảm 

3,6% so với năm 2018. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác gia đình Luật phòng, chống bạo 

lực gia đình đã cơ bản đạt được kết quả theo chỉ đạo của Trung ương. Các cấp ủy 

đảng, chính quyền, các sở, ban ngành đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã vào cuộc 

một cách tích cực, công tác tuyên truyền phong phú, đổi mới về hình thức và nội 

dung; Xây dựng và duy trì được các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Vĩnh Phúc, 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp Điện tử tỉnh Vĩnh 

Phúc, trên Đài Phát thanh 9 huyện, thành phố. Kết quản đến nay trên địa bàn tỉnh xây 

dựng và duy trì hoạt động 350 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, 

chống bạo lực gia đình; Có 1.385 tổ hòa giải; 707 địa chỉ tin cậy, 229 đường dây 

nóng để hỗ trợ, can thiệp, xử lý về phòng, chống bạo lực gia đình.    

2. Lĩnh vực Thể dục, Thể thao 

2.1. Công tác tham mưu 

- Tham mưu ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về 

chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm 

văn hóa - thể thao các xã, phường, thị trấn và khu thể thao các thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.  

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 75/2012/NQ-

HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về việc phát triển thể dục thể thao quần 

chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020 và Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND ngày 

19/12/2011 về phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020. 

- Xây dựng dự thảo: (1) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

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

ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và Khu thể 
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thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025; (2) 

Hướng dẫn xã hội hóa, khai thác và sử dụng các sân thể thao Trung tâm văn hóa cấp 

huyện và cấp xã; (3) Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp. 

2.2. Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

- Tổ chức tốt Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước 

tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; Giải vô địch Bóng bàn - Cầu lông; Giải Câu lông gia đình 

tỉnh tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tam Đảo; Kiểm tra các cơ 

sở hoạt động kinh doanh TDTT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Đăng cai tổ chức Lớp 

tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên cơ sở về Chương trình bơi an toàn phòng, 

chống đuối nước trẻ em năm 2020; Ban hành Kế hoạch tổ chức giải thể thao Chào 

mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Xây 

dựng Kế hoạch tham gia giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2020. 

- Trung tâm quản lý, duy trì 15 đội thể thao tập luyện thường xuyên đảm bảo 

an toàn, hiệu quả theo chương trình, giáo án, kế hoạch với tổng số 192 vận động viên 

(VĐV) ở 03 tuyến: Tuyến tuyển: 81 VĐV, tuyến trẻ: 43 VĐV, tuyến năng khiếu: 68 

VĐV. Trong 9 tháng đầu năm 2020, các đội thể thao tham gia triển khai cho 06 đội 

thể thao tham gia thi đấu 06 giải thể thao toàn quốc với thành tích đạt được tổng số 

24 huy chương các loại, trong đó: 07 huy chương vàng (HCV), 08 huy chương bạc 

(HCB), 09 huy chương đồng (HCĐ). 

3. Lĩnh vực Du lịch 

3.1. Công tác tham mưu 

- Ban hành Kế hoạch số 47/KH - SVHTTDL về việc khai mạc mùa du lịch với 

chủ đề “Vĩnh Phúc Điểm đến ấn tượng, an toàn hè 2020” và “Lễ phát động Chương 

trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. 

- Xây dựng Kế hoạch làng văn hóa du lịch Cộng đồng thôn Xóm Mới xã 

Quang Yên - Sông Lô và phát triển liên kết lĩnh vực du lịch và nông nghiệp thực hiện 

Chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2020. 

-  Hoàn thiện Đề án Xây dựng khu Du lịch Tam Đảo và khu danh thắng Tây 

Thiên đồng độ, hiện đại cơ sở hạ tầng và văn minh, trật tự, an ninh, an toàn. 

3.2. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 

- Ban hành 30 văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị hoạt động kinh doanh 

du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đón 

Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 và dịp lễ 30/4 - 1/5/2020. Trong đó, yêu cầu các 

đơn vị kinh doanh du lịch phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch về an 

ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

đồng thời hướng dẫn tổ chức một số hoạt động phục vụ nhu cầu thăm quan, mua sắm, 

vui xuân, tham dự lễ hội của khách du lịch, trên cơ sở phát huy các giá trị văn hoá 

đậm đà bản sắc dân tộc, công tác phòng chông dịch Corona viên đường hô hấp cấp. 
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- Kiểm tra tình hình hoạt động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trước, 

trong và sau dịp Tết Canh Tý, tổng hợp báo cáo nhanh số lượt khách du lịch trong dịp 

tết cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh và các cơ 

quan Báo chí. 

- Làm việc thực tế tại 3 khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải, Tây Thiên về việc đặt 

biển tuyên truyền thông điệp ứng xử văn minh du lịch. 

 - Tổ chức lớp học nâng cao nghiệp vụ Lễ tân, buồng, bàn tại thị trận Tam Đảo 

cho các cơ sở lưu trú huyện Tam Đảo, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch. Hướng dẫn 

các đơn vị kinh doanh Lữ hành xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn và phù 

hợp tới mọi đối tượng và yêu cầu đội ngũ hướng dẫn viên du lịch có tính chuyên 

nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của du khách, xây dựng 

 * Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 

- Về lưu trú du lịch: 10/9/2020, trên địa bàn tỉnh có 446 cơ sở lưu trú du lịch 

với  7.755 buồng, 2.757 cán bộ công nhân viên. Trong đó có 4 khách sạn 5 sao; 01 

khách sạn 4 sao; 6 khách sạn 3 sao; 47 khách sạn 2 sao; 24 khách sạn 1 sao và 364 sơ 

sở lưu trú đạt tiêu chuẩn  quốc gia TCVN 4391:2009.  

- Về dịch vụ lữ hành: Hiện nay, toàn tỉnh có 14 đơn vị hoạt động kinh doanh 

dịch vụ lữ hành và 04 văn phòng đại diện du lịch; trong đó có 06 đơn vị có giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế với thị trường khách Inbound chủ yếu từ Nhật 

Bản và Hàn Quốc. Lượng khách Outbound do các Công ty kinh doanh dịch vụ lữ 

hành tổ chức chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. 

- Tổng số lượt khách tham quan du lịch thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 ước 

đạt: 2.780.000 lượt khách, giảm 65% so với cùng kỳ (trong đó: khách quốc tế: 21.100 

lượt khách, khách nội địa: 2.758.900 lượt khách). Tổng doanh thu du lịch ước đạt: 

1.100 tỷ đồng, giảm 25 % so cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng đạt 30% đến 35%.  

- Các Công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành hoạt động ngày một phát triển có các 

chương trình tour chất lượng, phong phú và đa dạng, tổ chức các tour du lịch trong 

nước, Quốc tế, đưa đón khách từ các tỉnh đến đi và giới thiệu, quảng bá về du lịch 

Vĩnh Phúc với nhiều điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, một số công ty kinh doanh dịch 

vụ lữ hành hoạt động còn mang tính thời vụ, chưa chuyên nghiệp, chưa đưa đón được 

hết lượng khách trong tỉnh đi du lịch Quốc tế và các tỉnh trong nước, chưa quảng bá 

giới thiệu sâu rộng về du lịch Vĩnh Phúc với khách du lịch Quốc tế và khách nội địa 

khi đến du lịch tại Vĩnh Phúc. 

- Tính đến ngày 10/9/2020 Phòng đã tiếp nhận và xử lý 152  bộ hồ sơ của các 

tổ chức cá nhân; trong đó; 20 thẻ hướng dẫn viên du lịch và 23 khách sạn đạt tiểu 

chuẩn sếp hạng sao;  

 - Kiểm tra và ra thông báo cho 109 cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du 

lịch. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra 
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Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 trong đó tập trung 

vào công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất; công 

tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham 

nhũng; công tác xây dựng ngành. 

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt 

động lễ hội Xuân năm 2020. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, theo chỉ 

đạo của cấp trên đã kịp thời tham mưu ban hành các Quyết định thành lập đoàn kiểm 

tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây 

ra tại các cơ sở hoạt động kinh doanh lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên địa 

bàn tỉnh. Qua kiểm tra 09 phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và 63 tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho thấy cấp ủy, 

chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ và biện pháp phòng chống dịch. Việc 

triển khai thực hiện công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức 

treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phát hành tờ rơi tới từng hộ gia đình, tuyên truyền 

qua hệ thống truyền thanh cơ sở, phương tiện thông tin đại chúng… Hầu hết các địa 

phương đã thực hiện nghiêm việc dừng toàn bộ hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui 

chơi, giải trí, tổ chức lễ hội gắn với di tích và các tụ điểm hoạt động tín ngưỡng mang 

tính chất tập trung đông người tại các xã, phường, thị trấn. Hầu hết các địa phương 

đều thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành huyện, xã trực tiếp tiến hành kiểm tra việc 

chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và Sở về phòng, chống dịch 

Covid -19 trong tình hình mới. 

Kiện toàn và phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn xã 

hội của tỉnh (Đội 178) tham gia các cuộc kiểm tra tại các cơ sở hoạt động kinh doanh 

lưu trú, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: nhà nghỉ, khách sạn, karaoke…dễ bị 

lợi dụng xảy ra các tệ nạn xã hội. Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác phòng 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, ban hành Kế hoạch số 

65/KH-SVHTTDL ngày 31/8/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW 

ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma tuý trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn 

tỉnh. Lồng ghép công tác thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch với 

công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh các sản phẩm đồ chơi có tính chất bạo lực, 

kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với trẻ em, công tác đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

5. Công tác tổ chức cán bộ 

Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo giai đoạn 2020-

2025 đối với các phòng, ban, đơn vị. Xây dựng Kế hoạch luân chuyển, điều động cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2020; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, 

viên chức năm 2020. Xây dựng dự thảo quy định bổ nhiệm cán bộ, tiêu chuẩn chức 
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danh cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Phối hợp và thực hiện 

quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 06 người. Triển 

khai kế hoạch tinh giản biên chế của Sở năm 2020 và phối hợp với Sở Nội vụ giải 

quyết chế độ cho 01 viên chức và 01 HĐ 68 nghỉ việc theo Nghị quyết số 37/NQ-

HĐND tỉnh. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2020; tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 

Xây dựng báo cáo, tham gia tập huấn công tác pháp chế; theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật tại địa phương trên các lĩnh vực của ngành. 

Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2020. Rà soát chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.Cử cán bộ, công chức, viên 

chức tham gia đào tạo lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, lớp bồi dưỡng chương 

trình chuyên viên, chuyên viên chính và theo lĩnh vực, chuyên đề. 

6. Công tác Kế hoạch - Tài chính 

Phân bổ và giao dự toán năm 2020 cho các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ; Xây 

dựng chương trình hành động về triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo 

số kinh phí đề nghị chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 theo đúng quy định của 

Bộ Tài chính; Tổng hợp báo cáo tài chính năm 2019 của toàn ngành; Duyệt quyết 

toán tài chính năm 2019 đối với các đơn vị dự toán. Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; Quy chế quản lý tài sản công. 

Rà soát, đánh giá các chương trình, nhiệm vụ, đề án, kế hoạch thực hiện các 

nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; Rà soát các dự án được 

UBND tỉnh phê duyệt sử dụng vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh; Rà soát danh mục 

dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Triển khai, hướng dẫn các đơn vị xây dựng 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chương trình 

hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2021-2025. 

Tham mưu văn bản xin ý kiến về kinh phí sửa chữa, cải tạo Nhà thi đấu tỉnh, 

đáp ứng yêu cầu, điều kiện tổ chức Seagame 31 tại Vĩnh Phúc. Nghiên cứu, xây dựng 

Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Tham mưu việc tiết kiệm chi năm 

2020.Triển khai công tác kiểm kê tài sản khối Văn phòng Sở.  

7. Công tác Cải cách hành chính 

Chủ động thực hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tự kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình năm 

2020. Đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SVHTTDL ngày 13/01/2020 về Kiểm soát 

thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020; Tờ 

trình số 13/TTr-SVHTTDL ngày 14/2/2020 về việc Công bố danh mục thủ tục hành 
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chính chuẩn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Danh mục thủ tục hành chính 

chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi 

chức năng quản lý củaa ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch.  

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở đã tiếp nhận 65 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã 

giải quyết 65 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ chậm giải quyết; Số hồ sơ 

đang giải quyết 03 hồ sơ; Số hồ sơ trả lại 0 hồ sơ; Rút hồ sơ 0 hồ sơ. 

8. Công tác Thi đua -khen thưởng 

Tổ chức phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

lao động trong ngành, với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo thi 

đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020”. 

Ban hành Quyết định số 36/QĐ-SVHTTDL ngày 02/3/2020 phân công Trưởng các 

Khối, Cụm thi đua trong ngành; Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và 

biểu dương người tốt việc tốt ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch xét tặng 

danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", “Nghệ nhân Ưu tú” lần thứ Ba; Làm tốt vai trò, 

trách nhiệm với Cụm thi đua 09 tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Khối thi đua Văn hóa - 

Xã hội của tỉnh trong việc triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch, đăng ký và ký 

kết giao ước thi đua; Lập Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch” cho các cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều đóng góp 

cho xây dựng và phát triển sự nghiệp. Đề xuất cá nhân, tập thể tiêu biểu được tôn 

vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V năm 2020 của tỉnh. 

9. Công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch của các phòng Văn hóa - Thông tin 

các huyện, thành phố 

  Tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước; Xây dựng các văn bản tăng cường 

công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện; Tăng cường 

công tác QLNN về các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 

1/5; Triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và tuyên 

truyền phòng chống dịch bênh COVID19.  

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tam Đảo đã tham mưu UBND huyện Tam 

Đảo ban hành Kế hoạch số: 57/KH-UBND ngày 26/02/2020 và các văn bản về tổ 

chức lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Mẫu Tây Thiên xuân Canh Tý năm 2020 và Lễ 

đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là di sản văn hóa phi vật thể 

Quốc gia” đảm bảo theo đúng quy định. 

Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện 

công tác gia đình năm 2020 với chủ đề “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt 

đầu từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”; Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt 

động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 với chủ đề  "Yêu thương và chia sẻ”… 

III. Đánh giá chung 
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- Lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo các phòng và đơn vị triển khai thực hiện công 

tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo theo kế hoạch. Cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành có tinh thần, tư tưởng, thái 

độ cơ bản ổn định, chấp hành sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, tích cực công tác, phấn đấu 

hoàn thành về cơ bản những nhiệm vụ chính được UBND tỉnh giao.  

- Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, tập trung vào việc xây dựng và 

ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch hoạt động trên các lĩnh vực ngành phụ trách, 

đảm bảo kịp thời, bám sát chương trình, kế hoạch năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hoạt động về 

cơ sở. Tuy nhiên, ở một số nhiệm vụ, công tác tham mưu còn chậm, hiệu quả chưa 

cao, tiến độ chưa đảm bảo theo yêu cầu. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra được chủ động triển khai. 

Công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội, thể thao mừng Đảng - 

mừng Xuân diễn ra đồng bộ ở các lĩnh vực của ngành và rộng khắp các huyện, thành, 

thị trên địa bàn tỉnh, các hoạt động thể dục thể thao tại các địa phương diễn ra an 

toàn, đảm bảo an ninh, trật tự, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đáp ứng và nâng 

cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Trong 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói 

riêng phải tạm dừng. Tuy nhiên, nhìn chung, các hoạt động đã được triển khai đều đạt 

được kết quả tốt. 

1. Về ưu điểm 

- Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, đồng đều trên tất cả các mặt, các lĩnh 

vực. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là quản lý, tổ chức 

lễ hội được chú trọng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn. Hoạt động tuyên truyền, cổ động, 

triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim được các đơn vị tích cực triển khai thực 

hiện theo kế hoạch năm, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhân 

dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh đất và 

người Vĩnh Phúc.  

- Hoạt động thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, công tác 

tuyển chọn vận động viên năng khiếu được chú trọng, hiệu quả, thành tích tham gia 

thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế được nâng cao. 

-  Hình ảnh và thương hiệu du lịch Vĩnh Phúc dần được khẳng định trên các thị 

trường trong nước, quốc tế, góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc. 

Doanh thu du lịch ngày càng tăng, hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

- Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban ngành đối với du 

lịch đã có bước chuyển biến tích cực; văn hóa giao tiếp ứng xử, ý thức bảo vệ môi 

trường, trật tự trị an trong hoạt động du lịch của các doanh nghiệp và cộng đồng dân 
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cư tại các khu, điểm du lịch của tỉnh đã có tiến bộ đáng kể để lại ấn tượng tốt đẹp đối 

với du khách. 

- Các thành phần kinh tế tham gia tham gia đầu tư phát triển cơ sở vật chất, sản 

phẩm dịch vụ ngày càng tăng. Các loại hình du lịch: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, 

lễ hội - tâm linh, du lịch cộng đồng (homestay), du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo 

(du lịch MICE), du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch nông thôn,… tiếp tục được 

phát triển. Một số tour, tuyến du lịch mới như: Tour một ngày chinh phục 3 đỉnh Tam 

Đảo, tour du lịch Con đường Tâm Linh, tuyến du lịch Thanh Lanh Ngọc Bội - Thác 

Bản Long,…được đưa vào khai thác và thu hút được đông đảo sự lựa chọn của du 

khách. 

2. Về tồn tại, hạn chế 

- Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các mục tiêu phát triển văn hóa còn thấp. 

Chế độ, chính sách đãi ngộ cho các diễn viên, nghệ sĩ còn hạn hẹp. Hệ thống trang 

thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu, phục trang phục vụ công tác tuyên truyền, biểu 

diễn, chiếu phim còn thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật và hoạt động của 

các đơn vị. Trên địa bàn tỉnh còn thiếu các cơ sở, loại hình dịch vụ văn hóa mới, hoạt 

động văn hóa cho đối tượng công nhân các khu công nghiệp còn ít, hạn chế. 

 - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số xã, phường trong việc quy hoạch, lập 

phương án đền bù giải phóng mặt bằng chưa quyết liệt, chưa nhiệt tình dẫn đến chậm 

tiến độ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình của các 

cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn hình thức, 

mới chỉ dừng lại ở khâu tổ chức, quán triệt, chưa chỉ đạo quyết liệt, có nơi chưa đưa 

nội dung phòng chống bạo lực gia đình gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hàng năm của địa phương.  

 - Công tác quản lý, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở còn hạn 

chế, nhiều thiết chế còn để lãng phí, chưa phát huy được hết công năng sử dụng, để 

đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. 

- Công tác tham mưu một số nội dung theo chương trình công tác còn chậm, 

dẫn đến tổ chức thực hiện chưa đạt tiến độ theo yêu cầu. Số lượng huấn luyện viên 

còn thiếu, thành tích vận động viên tuy được nâng cao nhưng vẫn còn hạn chế, chưa 

đảm bảo chỉ tiêu đề ra.  

- Lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc tăng nhanh nhưng doanh thu từ du lịch, nộp 

ngân sách, số lượng khách lưu trú và thời gian lưu trú của khách còn thấp hơn so với 

các tỉnh có điều kiện phát triển du lịch. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch còn một 

số hạn chế, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong phát triển du lịch đôi lúc chưa 

chặt chẽ. Sản phẩm du lịch chưa đa dạng, thiếu các khu vui chơi giải trí, mua sắm và 

các loại hình dịch vụ mới, làm hạn chế đến lưu lượng khách đến, mức chi tiêu bình 

quân thấp. Nguồn nhân lực còn bất cập. Thiếu đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên, thuyết 

minh viên giỏi. Một bộ phận cộng đồng địa phương tham gia hoạt động du lịch còn 
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thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài. 

Hoạt động xúc tiến, quảng bá chưa có tính chuyên nghiệp cao, chưa xây dựng chiến 

lược xúc tiến hiệu quả. Kinh phí và năng lực xúc tiến còn hạn chế.  

3. Nguyên nhân 

- Một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và 

du lịch chưa phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nguồn vốn đầu tư phát triển sự 

nghiệp văn hóa thể thao, du lịch ở một số lĩnh vực, địa phương còn thấp chưa được 

quan tâm bổ sung kịp thời. 

- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ 

tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể thao cho nhân dân vẫn còn thiếu thốn, lạc hậu; đội 

ngũ cán bộ, hướng dẫn viên văn nghệ, thể thao ở cơ sở còn thiếu về số lượng và hạn 

chế về chất lượng. 

- Công tác tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát 

triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của tỉnh chưa có trọng tâm, 

trọng điểm và mang tính đột phá. 

- Hệ thống bộ máy tổ chức và cán bộ của ngành từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn nhiều 

bất cập, hiệu quả công tác của một số bộ phận chuyên môn và lĩnh vực công tác còn 

thấp. 

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020  

1. Về quản lý nhà nước 

- Tiếp tục hoàn thiện: (1) Nghị quyết Quy định chế độ đãi ngộ 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; (2) Đề án Khu du lịch Tam Đảo và khu danh 

thắng Tây Thiên đồng bộ, hiện đại và văn minh. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 75/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 

của HĐND tỉnh về việc phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2013 - 2020 và Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về phát triển 

thể thao thành tích cao đến năm 2020. 

- Xây dựng dự thảo: (1) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư trang 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; (2) 

Hướng dẫn xã hội hóa, khai thác và sử dụng các sân thể thao Trung tâm văn hóa cấp 

huyện và cấp xã; (3) Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp; (4) Đề tài khoa học 

cấp tỉnh: Nghiên cứu các giải pháp phục dựng lễ hội cầu Đinh tại xã Đức Bác, huyện 

Sông Lô; (5) Hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND ngày 

27/7/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020. Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết thay thế Nghị quyết 

175/2015/NQ-HĐND ngày 27/7/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chi phí 
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hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, báo cáo UBND tỉnh; (6) Tham mưu tổng kết 20 

năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Tuyên 

dương các danh hiệu văn hóa giai đoạn 2000 - 2020. 

- Triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2020: (1) Đăng cai 

Giải vô địch Karate toàn quốc; (2) Chỉ thị của UBND tỉnh về Tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; (3) 

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đình Thổ Tang 

và Tháp Bình Sơn; (4) Báo cáo hồ sơ Lễ hội Chạy cày làng Đan Trì và Lễ hội Xuống 

đồng dân tộc Cao Lan, đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; (5) 

Đăng cai Giải Đua thuyền Cup Canoeing toàn quốc; (6) Báo cáo nghiệm thu đề tài 

khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phục dựng chiến khu Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh 

Phúc” cấp cơ sở.  

2. Các hoạt động sự nghiệp 

2.1. Về Văn hóa 

- Tham mưu UBND tỉnh, báo cáo Tỉnh ủy tổ chức thành công chương trình 

nghệ  thuật phục vụ và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh chuần bị đầu tư dự án Xây dựng nhà sinh 

hoạt cộng đồng các dân tộc thiểu số: dân tộc Sán Dìu, dân tộc Cao Lan, dân tộc Dao 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  

- Tổ chức rà soát, xây dựng, phê duyệt kịch bản các lễ hội trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị 

của tỉnh, ngành; phục vụ nhân dân các xã miền núi và biểu diễn phục vụ nhu cầu 

thưởng thức nghệ thuật của đông đảo quần chúng nhân dân tại các lễ hội, các điểm 

tham quan du lịch và các địa phương trong và ngoài tỉnh.  

- Tuyên truyền, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động trong tàn ngành và gia đình thực hiện nghiêm Quy định thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh được ban 

hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh. 

2.2. Về Thể thao 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “ Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phối hợp với các cấp, các ngành, địa 

phương tổ chức các giải thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn tỉnh. 

- Chuẩn bị các điều kiện, đăng cai tổ chức giải Đăng cai Giải vô địch Karate 

toàn quốc; Giải Đua thuyền Cup Canoeing toàn quốc. 
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- Tiếp tục duy trì tập luyện thường xuyên 15 đội thể thao đảm bảo an toàn, chất 

lượng, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, kinh phí tập huấn, thi đấu cụ thể cho từng giải 

thể thao, chuẩn bị tốt lực lượng VĐV tham gia tập huấn, thi đấu khi có Điều lệ của 

Tổng cục Thể dục thể thao và của các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác. 

2.3. Về Du lịch 

- Xây dựng và triển khải kế hoạch lớp tập nâng cao nghiệp vụ Lễ tân, buồng, 

bàn tại Thành phố Vĩnh Yên cho các cơ sở lưu trú khu vực Vĩnh Yên, Phúc Yên, 

Bình Xuyên, Vĩnh tường, Yên Lac. 

- Triển khai kế hoạch thẩm định, tái thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú 

du lịch theo quy định. 

- Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 dự kiến đón được 1.400.000 lượt khách, 

doanh thu 600 tỷ đồng. 
 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTT&DL (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);                                

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Cục Thống kê; Sở KH&ĐT; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website VHTT&DL; 

- Phòng VH-TT các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, VP. 
(30b) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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