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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 10 năm 2020 

  

BÁO CÁO 

Công tác văn hoá, thể thao và du lịch tháng 10/2020 

và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2020 

1. Công tác Quản lý Nhà nước. 

1.1. Xây dựng và ban hành văn bản: 

- Xin ý kiến Thường trực UBND dự thảo Đề án Khu du lịch Tam Đảo và 

khu danh thắng Tây Thiên đồng bộ, hiện đại và văn minh;  

- Báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách 02 nội dung: (1) Dự thảo Nghị 

quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 

2025 (Thay thế Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND ngày 28/7/2015); (2) Đề án  phát 

triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025; Báo cáo dự thảo Nghị 

quyết về cơ chế phát triển TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao giai đoạn 

2020 - 2025 (Sửa đổi, thay thế Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 

19/12/2011 về phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và 

Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 22/12/2012 về phát triển thể thao quần 

chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020) 

- 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 giai đoạn 2021 - 2025; (2) 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; 

- Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Sở. 

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

- Căn cứ Thông báo số 33/TB-SVHTTDL ngày 9/4/2020 về việc phân công 

nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Giám đốc Sở tập 

trung chỉ đạo, điều hành và triển khai hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong tháng. 

Trong tháng 10/2020, ban hành 04 thông báo kết luận, thông báo ý kiến chỉ đạo 

của đồng chí Giám đốc Sở, Sở đã ban hành 05 kế hoạch, 80 quyết định và 167 văn 
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bản hành chính để triển khai nhiệm vụ đảm bảo tiến độ,thời gian, chất lượng, nội 

dung, đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

- Đồng chí Giám đốc sở dự họp, phân công dự các phiên họp, hội nghị do 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ trì trong tháng.  

2. Lĩnh vực văn hoá: 

 -  Xây dựng kế hoạch, thiết kế maket hướng dẫn các huyện, thành phố và tổ 

chức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền phát thanh lưu động; Tổ chức 

trao giải tranh cổ động và Hội thi xe tuyên truyền lưu động và triển lãm ảnh chào 

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

2025. Tổ chức triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc 

lần thứ V năm 2020. Phối hợp với trung tâm VHTTTT huyện Vĩnh Tường, Lập 

Thạch mở lớp tập huấn hát Chèo, hát Văn - Chầu văn cho hạt nhân văn nghệ trên 

địa bàn. Chiếu phim phục vụ miền núi và nông thôn tại các huyện Sông Lô, Yên 

Lạc, Lập Thạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan đi kiểm tra, 

đánh giá tình trạng xuống cấp của  các di tích đã xếp hạng được hỗ trợ đầu tư, tu 

bổ giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 

của HĐND tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh. Thẩm định, xin ý kiến thẩm định, tham gia ý kiến vào hồ sơ thiết kế thi công, 

tu bổ, tôn tạo… các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Xây dựng báo cáo 

phục vụ công tác giám sát quản lý nhà nước và thực hiện chính sách dân tộc của 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW. 

Hoàn thiện, thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân 

ưu tú. 

- Đăng cai tổ chức thành công cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc 

toàn quốc năm 2020. Xây dựng kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp phép và tiếp nhận 

thông báo 03 chương trình biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong và 

ngoài tỉnh. 

Biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng Khai mạc Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2020 và diễn vở chèo 

“Chuyện ông quan mơ” tại Nhà hát tỉnh phục vụ Đại biểu và nhân dân. Biểu diễn 

nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh và phục vụ nhân dân trên địa bàn 

các xã miền núi. Phối hợp với UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức biểu diễn Nghệ 

thuật phục vụ nhân dân tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
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- Đón và phục vụ 1.200 lượt khách tham quan tại hệ thống trưng bày Bảo 

tàng và Văn Miếu. Tổ chức sưu tầm các hiện vật văn hóa Đông Sơn. Kiểm kê di 

sản văn hóa phi vật thể tại thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên. Xây dựng 

hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt năm 2020. Xây 

dựng hệ thống hồ sơ liên quan đến nội dung đặt tên đường phố của huyện Bình 

Xuyên. Báo cáo UBND tỉnh về địa điểm đặt biểu tượng Thanh  niên xung phong.  

- Ban hành văn bản về việc tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan chào 

mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xây dựng các văn bản: (1) Báo cáo tổng 

kết thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2011-2020; (2) Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý 

HĐVH và kinh doanh DVVH công cộng, quyền tác giả và quyền liên quan tại các 

cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; (3) Văn bản đề xuất xây 

dựng bảng tuyên truyền chính trị tấm lớn; (4) Văn bản về việc xây dựng tượng đài 

Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn tại thị trấn Lập Thạch. 

Góp ý các dự  thảo dự thảo: (1) Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; (2) Đề án “Chương trình hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” lần 2.  

- Phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc chuẩn bị nội dung lớp tập huấn về công 

tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đối tượng là cán bộ văn hóa, nghệ nhân, 

trưởng thôn các xã khó khăn, dân tộc, miền núi tại Vĩnh Phúc. Chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” và tuyên dương các danh hiệu văn hóa giai đoạn 2010-2020. 

Hướng dẫn Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố về việc bình xét và 

công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020; đề cương báo cáo kết quả thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021. 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác truyền thông hưởng ứng tháng hành động vì 

người cao tuổi (Tháng 10), ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Ngày quốc tế trẻ em 

gái 11/10. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục Văn hóa – gia 

đình kỳ 5 (22/10). Biên soạn và phát hành Áp - phích bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình cho Trung tâm văn hóa xã, phường, thị trấn, NVH thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh 

3. Lĩnh vực Thể dục, thể thao: 
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- Duy trì tập luyện thường xuyên 15 đội thể thao tại Trung tâm huấn luyện 

và thi đấu thể dục thể thao bảo đảm an toàn, hiệu quả theo chương trình, kế hoạch, 

giáo án. Trong tháng 10/2020, các đội tuyển tham gia thi đấu 06 giải thể thao toàn 

quốc đạt 37 huy chương các loại, trong đó: 11 huy chương vàng, 12 huy chương 

bạc, 14 huy chương đồng.  

- Tổ chức giải thể thao Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh 

Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đăng cai tổ chức thành công giải vô 

địch Muay toàn quốc năm 2020. Tham gia giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi 

toàn quốc năm 2020, Cúp Động Lực tại Bắc Kạn; Giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc 

lần thứ XIV và giải Vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ VIII năm 2020. 

4. Lĩnh vực du lịch:  

- Tổng số lượt khách ước đạt là: 320.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc 

tế là 1.700 lượt khách. Khách nội địa là 318.300 lượt khách. Doanh thu ước đạt: 90 

tỷ đồng. 

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án khu Du lịch Tam Đảo và khu danh thắng Tây 

Thiên đồng độ, hiện đại cơ sở hạ tầng, an ninh, an toàn. 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ - CP của Chính 

phủ ngày 01/01/2020 và Kế hoạch số 51/KH - UBND của UBND tỉnh ngày 

12/3/2020 trong 9 tháng đầu năm 2020. 

 5 . Các hoạt động khác : 

- Thủ tục hành chính:  Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, một cửa liên thông để cải thiện các chỉ 

số chính quyền điện tử năm 2020. Đề nghị UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết về việc thu phí và lệ phí đối với các TTHC lĩnh vực TDTT.  

- Thanh tra: Tăng cường thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất. Rà soát công tác 

tuyên truyền, quảng cáo các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du 

lịch trên địa bàn. Thành lập tổ công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.  

- Tổ chức - pháp chế: Thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ, 

công chức và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 theo chỉ tiêu UBND tỉnh 

giao. Ban hành quy chế đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. 

Phối hợp với các đơn vị cử viên chức là huấn luyện viên thi thăng hạng, đề nghị 

cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ngạch, xếp lương viên chức là huấn luyện viên cao 

cấp. Bảo cáo nguồn nhân lực làm công tác nội vụ.  

- Kế hoạch - tài chính: Hoàn thiện dự thảo danh mục dự nghiệp công sử dụng 

Ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh 
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Phúc. Triển khai công tác kiểm kê tài sản khối Văn phòng Sở. Hướng dẫn các 

phòng, ban, đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến chế chi tiêu tài chính.  

- Công tác khác: 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 tưởng niệm Bác Hồ) 

bảo đảm tiến độ.  

6. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của các huyện, thành phố 

Trong tháng 10/2020, 09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham mưu 

cho UBND  cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền về 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến nhân dân. 

Trọng tâm tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở, thực hiệp nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 

mừng thọ và tổ chức các ngày truyền thống theo Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ 

Chính trị, Chỉ thị số 11-CT/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Chỉ đạo cơ sở xây dựng 

tiêu chí nông thôn mới về lĩnh vực văn hóa. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2020.  

1. Về quản lý nhà nước: 

- Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị xây dựng Tả tướng 

quân Trần Nguyên Hãn. 

- 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 giai đoạn 2021 - 2025; (2) 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; Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh 

về hỗ trợ kinh phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025 

trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2020. 

- Xây dựng, hoàn thiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm: Đăng 

cai Giải Đua thuyền Cup Canoeing toàn quốc. 

2. Các hoạt động sự nghiệp: 

2.1. Tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh và các sự kiện chính trị của đất nước, của 

tỉnh. Xây dựng kế hoạch, chương trình tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động “ 

Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020 tại Vũng Tàu.  
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 - Tổ chứcTổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và Hướng dẫn việc đánh giá bình xét các danh hiệu văn 

hóa năm 2020. Rà soát, đánh giá kết quả xây dựng tiêu chí nông thôn mới năm 

2020.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với Phụ 

nữ 25/11; Tháng hành động về bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ 

em năm 2020. 

- Thực hiện đề tài Khoa học Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục dựng di 

tích lịch sử “Chiến khu Ngọc Thanh” của tỉnh Vĩnh Phúc. Hoàn thiện hồ sơ xếp 

hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt năm 2020. Tiến hành kiểm kê 

di sản văn hóa phi vật thể tại thành phố Phúc Yên. 

- Tập trung hoàn thành kế hoạch biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân các 

xã thuộc diện miền núi trên địa bàn tỉnh. Trong đó lồng ghép tuyên truyền chào 

mừng thành công Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

2.2. Duy trì tập luyện thường xuyên 15 đội thể thao tại Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu thể dục thể thao bảo đảm an toàn, hiệu quả theo chương trình, kế 

hoạch, giáo án.  

2.3. Hướng dẫn về thủ tục hồ sơ một số đơn vị kinh doanh du lịch mới đi 

vào hoạt động. 

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

 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTT&DL (b/c); 

- Cục Văn hóa cơ sở (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);                                

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Cục Thống kê; Sở KH&ĐT; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website VHTT&DL; 

- Phòng VH-TT cấp huyện; 

- Lưu VT, VP. 
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KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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