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Phần thứ Nhất 

KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC  

VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 5 NĂM (2015-2020) 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

PHONG TRÀO THI ĐUA: 

Thi đua - Khen thưởng là động lực của sự phát triển, là biện pháp quan 

trọng để xây dựng con người mới. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là 

những người yêu nước nhất", ngày 21/5/2004 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 

số 39-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát 

hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ VHTT&DL, trong những năm qua Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã chú trọng phát động và chỉ đạo 

các phong trào thi đua, nhằm đề ra những biện pháp tích cực trong quản lý, điều 

hành và chỉ đạo để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ 

chính trị của ngành.  

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định rõ: Thi 

đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác văn hóa, 

thể thao, du lịch và gia đình; từ đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính 

quyền đối với công tác thi đua - khen thưởng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên, liên tục, đồng thời nhận thức đúng đắn về mối quan hệ biện 

chứng giữa thi đua và khen thưởng “Thi đua là gieo giống, khen thưởng là thu 

hoạch”. 

Giai đoạn 2015-2020, toàn ngành tiếp tục quán triệt, triển khai học tập 

đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; quán triệt 

thực hiện  Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển 

hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen 
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thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TU 

ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt và thực hiện Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Nghị định 91/NĐ-CP của 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, các văn bản liên quan về công tác thi đua, 

khen thưởng đạt kết quả, hiệu quả thiết thực. Xây dựng và ban hành Quy chế  

công tác Thi đua - Khen thưởng của ngành. Hàng năm, ban hành các Kế hoạch 

về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua và Phát động thi đua về các lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển 

khai thực hiện trong toàn ngành.  

Về tổ chức các phong trào thi đua: Trong 5 năm qua, Sở tổ chức và  

phát động các phong trào thi đua trên  lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch với 

các phong trào tiêu biểu: Thi đua Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao 

và du lịch chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn của đất  nước và của tỉnh”; thi 

đua đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; 

Thi đua thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh"; thi đua đẩy mạnh phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông 

thôn mới”; thi đua tổ chức tốt các hoạt động trên lĩnh vực ngành chào mừng 

Kỷ niệm các ngày lễ lớn…trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả những 

nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt công tác: Quản lý Nhà nước, phát triển sự 

nghiệp; công tác xây dựng các thiết chế  văn hoá, thể thao và du lịch;  đầu tư tu bổ, 

tôn tạo phát huy giá trị di sản văn hoá, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thực hiện 

Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền 

thống… 

 Hưởng ứng phong trào thi đua của Sở, các đơn vị thuộc Sở; Khối, Cụm 

thi đua trong ngành tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua như: Nhà hát 

Nghệ thuật với phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác biểu diễn doanh thu, 

nâng cao đời sống cho CBCNV”; “ Thi đua lập thành tích trong cuộc thi sân 

khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc và biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

phục vụ nhân dân” chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc;  Công 

đoàn Sở với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội; phong trào giỏi việc nước, 

đảm việc nhà trong nữ cán bộ Công đoàn của Sở. Các đơn vị trong ngành tổ 

chức phát động các phong trào thi đua: thi đua Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ 

nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"; thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ                                                                                                                                                  

XIII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V (2020), Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII…qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, phong trào thi đua 
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phát triển góp phần tạo động lực các tập thể, cá nhân trong ngành hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn. 

Về công tác đăng ký thi đua: Hàng năm, tổ chức đăng ký thi đua, khen 

thưởng cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện, sơ kết, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục đổi mới trong 

công tác thi đua, khen thưởng. Lấy kết quả phong trào thi đua, kết quả thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị làm căn cứ khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân và cũng là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức người lao 

động. Ở huyện, thành phố, phòng Văn hóa & Thông tin đã chủ động tham mưu, 

tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở 

cấp xã, phường, thị trấn, cán bộ làm công tác văn hóa tuy có biến động, thay đổi 

nhưng việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phong trào thi đua chung luôn đạt 

hiệu quả cao.  

Nhìn chung, nội dung thi đua của Ngành luôn gắn với chỉ tiêu hoạt động 

công tác chuyên môn  như:  Nâng cao chất lượng phong trào  ‘‘Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa’’ đặc biệt là phong trào xây dựng Gia đình văn 

hóa - Làng văn hóa, thôn, tổ dân phố, cơ quan đơn vị - Doanh nghiệp văn hóa; 

tăng cường công tác phòng chống Bạo lực gia đình, phòng chống các tệ nạn xã 

hội xâm nhập vào gia đình từng bước giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình. 

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân  doanh thu về du lịch từ 15-20%, tạo 

công ăn việc làm cho 15-20.000 lao động góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

từ nông nghiệp sang dịch vụ. Tăng tỷ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên; 

tham gia các giải thi đấu toàn quốc, quốc tế và khu vực đạt thành tích cao;  giảm 

thiểu đơn thư khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ…  

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên tổ chức và quán triệt 

thi đua thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong tâm, trong đó chú trọng đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đẩy mạnh phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa’’, phong trào ‘‘Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới’’ do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua ‘‘Vĩnh 

Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới’’ theo Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc; quán triệt và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. 

Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức cách mạng, 
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cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư... của cán bộ, đảng viên và người lao 

động thuộc ngành.  

Trong hoạt động tham gia khối thi đua Văn hóa - Xã hội của tỉnh Vĩnh 

Phúc và tham gia Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, đầu giai đoạn và 

hàng năm Sở đã đăng ký giao ước thi đua với Khối; Cụm và thực hiện tốt chế độ 

báo cáo, đề xuất; tham gia đầy đủ các buổi họp Khối; Cụm và bình xét, suy tôn 

danh hiệu thi đua trong Khối; Cụm theo quy định. Thường xuyên tham gia trao 

đổi, học tập kinh nghiệm các mô hình, điển hình tiêu biểu trong Khối. Đặc biệt 

trong năm  2017, với trách nhiệm là Trưởng Cụm thi đua 09 tỉnh Đồng bằng 

Sông Hồng, Sở VHTT&DL đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của đơn vị trưởng 

Cụm: phát động phong trào thi đua; triển khai Kế hoạch; Quy chế hoạt động; 

tiêu chí chấm điểm; Tổ chức tốt các Hội nghị: Ký kết giao ước thi đua, sơ kết và 

tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm... 

Về công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến: Sở đã quán 

triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành về Luật Thi 

đua - Khen thưởng và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Bộ về công 

tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trên 

tất cả các lĩnh vực của ngành, cụ thể: 

Tập thể, cá nhân có thành tích: Trong công tác tổ chức Đại hội thể dục thể 

thao cấp cơ sở (2017); tiết mục đạt thành tích tại Liên hoan, Hội thi, hội diễn 

khu vực và toàn quốc; triển khai phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các giải thi đấu TDTT trong 

nước và quốc tế đạt thành tích xuất sắc… qua việc phát hiện, biểu dương trên 

các cuộc họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết...  Phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh xây dựng 

các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục phản ánh các gương điển hình, người tốt, 

việc tốt… đã góp phần bồi dưỡng, giữ vững và phát huy các điển hình, động 

viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu 

nước, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến cả về số lượng và chất lượng đối 

với các lĩnh vực liên quan của Ngành. 

Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở; Thành lập 

Hội đồng sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kiện toàn Khối, Cụm 

thi đua trong ngành. Hàng năm có Văn bản phân công đơn vị làmTrưởng, Khối 

Cụm thi đua của ngành. Các đơn vị trực thuộc Sở đều đã thành lập Hội đồng thi 

đua, khen thưởng của đơn vị. Các Khối, Cụm thi đua trong ngành đi vào hoạt 

động có hiệu quả, nề nếp. 

Có thể khẳng định, trong 5 năm qua công tác chỉ đạo của Ngành có nhiều 

tiến bộ, kết quả phong trào thi đua năm sau cao hơn năm trước. Nội dung thi đua 

được cải tiến, có chiều sâu, tập trung vào công việc trọng tâm, nhằm thẳng vào việc 



 5 

khó nhưng không bỏ sót nhiệm vụ,  những mặt còn hạn chế,  những việc cấp thiết 

cần được triển khai thực hiện trong thời gian nhất định. Phương thức thi đua, hình 

thức thi đua đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn, từng thời 

kỳ. Việc bình xét, phân loại danh hiệu thi đua được tổ chức thực hiện chặt chẽ từ 

đơn vị cơ sở đã khuyến khích, phát huy được nhân tố tích cực, qua đó góp phần xây 

dựng và đạt được kết quả trong các phong trào thi đua trên lĩnh vực của ngành. 

II. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG 

CÔNG TÁC VHTT&DL TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY: 

Bám sát nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và thấm nhuần 

sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào thi đua yêu nước, 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được gắn với việc “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng,  chính quyền, sự tham gia của 

tổ chức  đoàn thể chính trị xã hội, kết quả công tác trên các lĩnh vực của ngành 

trong 5 năm (2015-2020) thể hiện rõ nét ở các lĩnh vực mà ngành tập trung chỉ 

đạo, đó là: 

1.  Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các Ngày 

lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh  được tổ chức theo 

chuỗi các hoạt động gắn với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp, diễn ra dưới nhiều nội dung, hình thức phong phú tiêu 

biểu như: 

Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức  Lễ kỷ niệm 20 năm tái 

lập tỉnh Vĩnh Phúc (2017); Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc 

vùng Đông Bắc lần thứ X (2018) và đón nhận bằng UNESCO công nhận kéo 

co là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; 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 (12/2/1950-

12/2/2020) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất (2020). Tổ chức tốt 

các hoạt động của ngành phục vụ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần 

thứ V; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...tổ chức Hội báo Xuân tại 

Thư viện tỉnh; trưng bày triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh; trưng bày triển 

lãm tuyên truyền lưu động tại Trung tâm Văn hoá tỉnh…các hoạt động được tổ 

chức trang trọng, thường xuyên, đáp ứng kịp thời nguồn thông tin tới công 

chúng, và góp phần từng bước nâng cao nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng các giá trị 

văn hóa tinh thần của nhân dân. 

2. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường hiệu lực, hiệu quả trên 

các lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch. 

Công tác Quản lý Nhà nước của ngành đã phát huy vài trò chủ thể trong 

việc định hướng, tổ chức hoạt động về văn hoá, thể thao, du lịch và công tác gia 
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đình, được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực hoạt động quản lý và phát triển 

sự nghiệp của ngành với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. 

 Sở tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp 

quy, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản lý Nhà nước và phát triển sự 

nghiệp của ngành như: Bảo tồn - bảo tàng, Đào tạo văn hoá nghệ thuật, xây 

dựng đời sống văn hoá cơ sở, Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, chế độ chính sách cho hoạt động thể 

dục thể thao, như:  Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc đến 

năm 2020, tầm nhìn 2030; tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch tuyên truyền, quảng 

cáo hoạt động ngoài trời tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng 2030; ban 

hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ 

trợ người dân sử dụng hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Nghị 

quyết của HĐN tỉnh về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển 

dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 

HĐND tỉnh về thành lập quỹ bảo tồn di tích và di sản văn hóa phi vật thể trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị 

quyết số 39/2011/NQ- HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về Phát triển 

thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; Điều chỉnh Nghị quyết 

75/2012/NQ- HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về phát triển thể thao 

quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020... 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trong 5 năm qua, Sở tổ chức mở 45 lớp 

bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ trên các mặt công tác: Quản lý văn hoá, Gia 

đình, Du lịch, Thể dục thể thao. Công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành 

được quan tâm chú trọng. Số cán bộ được cử đi bồi dưỡng hàng năm từ 20-30 

người ở các bậc học: sau đại học, đại học và các chuyên ngành nghiệp vụ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch. 

Sở triển khai xây dựng và thực hiện các Đề án, Kế hoạch tinh giản biên 

chế, kiện toàn tổ chức bộ máy như: Đề án số 901/ĐA-SVHTTDL ngày 

10/12/2015 về tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; Đề án số 02/ĐA-SVHTTDL ngày 02/1/2018 về kiện toàn tổ chức bộ 

máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, giai đoạn 2017-2021. Trong năm 2018, 

Sở ban hành và triển khai thực hiện 03 đề án sáp nhập:  

+ Sáp nhập Nhà hát chèo và Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc thành Nhà hát nghệ 

thuật tỉnh Vĩnh Phúc (Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND 

tỉnh). 

+ Sáp nhập Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT và Trường năng khiếu 

TDTT thành Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc (Quyết định số 

754/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh). 
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+ Sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu 

bóng thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc (Quyết định số 1172/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh). 

+ Triển khai Đề án xác định vị trí việc làm ở các đơn vị sự nghiệp theo 

quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt 

danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. Triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp 

xếp đội ngũ cán bộ, công chức Sở VHTT&DL theo Đề án số 01/ĐA - TU và 

quyết định số 43/QĐ-UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở. Năm 2020  sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo phát triển 

du lịch vào phòng Quản lý Du lịch; Ban Quản lý Di tích vào Bảo tàng tỉnh.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch 

đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, du lịch, tổ chức, quản 

lý lễ hội được tiến hành thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành đã phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trên lĩnh vực quản lý của 

ngành. Mặc dù còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp do tác động từ bên ngoài, 

song nhìn chung môi trường văn hoá –xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ được 

sự ổn định, không phát sinh những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận.    

3. Các hoạt động sự nghiệp được phát triển sâu rộng, bền vững, phục vụ 

hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và  từng bước nâng cao đời sống văn hoá tinh 

thần trong nhân dân.   

3.1. Lĩnh vực Văn hoá: 

- Hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động, triển lãm, chiếu phim tập 

trung vào các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị; Chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và chuyển tải chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, 

đặc biệt trên lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch diễn ra dưới nhiều hình thức, 

nội dung phong phú, cụ thể:  Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 1.000 nội dung 

tuyên truyền cổ động, 65 đợt tuyên truyền lưu động, 12 cuộc thi sáng tác tranh 

cổ động với số lượng 3.700 tranh dự thi. 12 cuộc  trưng bày triển lãm với diện 

tích trưng bày 10.000m2. Tổ chức chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và 

kỷ niệm ngày lễ lớn 130 buổi, phục vụ 180.000 lượt người xem; chiếu phim 

phục vụ nhân dân các xã miền núi 1.700 buổi, phục vụ 3.400.000 lượt người 

xem. Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm chuyên đề: Tinh hoa cổ vật và Gốm mỹ 

thuật đương đại Vĩnh Phúc; Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; Trung tâm 

Khoa học Văn Miếu tỉnh tổ chức trưng bày  “Một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh 

về Nho học Vĩnh Phúc”; Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách - Hội báo Xuân, 

nói chuyện chuyên đề và triển lãm sách, báo, ảnh tư liệu về “Văn hóa Vĩnh 

Phúc xưa và nay” ...Hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao quần 
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chúng ở các cơ quan đơn vị, địa phương phát triển mạnh với hàng trăm Câu lạc 

bộ - Đội văn nghệ quần chúng hoạt động rộng khắp có hiệu quả đã góp phần 

nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần trong các tầng lớp nhân dân. Hàng 

năm đã tổ chức từ  2-3 cuộc Liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh thu hút đông 

đảo diễn viên quần chúng tham gia. Trong 5 năm, đoàn nghệ thuật quần chúng 

Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia 21 Liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật 

quần chúng do các cấp, các ngành tổ chức  đạt 20 Huy chương trong đó 10 

HCV, 10 HCB; đạt 10 giải A, 15 giải B. 

- Công tác quản lý và hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị Di sản văn 

hoá được triển khai thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Sở quan tâm, trú 

trọng việc lập quy hoạch, lập dự án đầu tư tu bổ các di tích, cụm di tích trọng 

điểm như: Khu quần thể di tích - danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo); Đình Tiên 

Hường thuộc cụm di tích Đình Hương Canh (Bình Xuyên); di tích quốc gia đặc 

biệt Tháp Bình Sơn (Sông Lô), đình Thổ Tang (Vĩnh Tường). Xây dựng hồ sơ di 

sản quốc gia Lễ hội đền Ngự Dội (Vĩnh Tường).  Tập trung điều tra nghiên cứu 

lĩnh vực Di sản văn hoá phi vật thể: Năm 2015, tổ chức Lễ công bố và trao 

chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia trò chơi Kéo co (Kéo Song) thị 

trấn Hương Canh (Bình Xuyên). Triển khai đưa vào danh mục di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia đối với nghi lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao ở Lãng 

Công và hát Trống quân Đức Bác (Sông Lô); Lễ hội Tây Thiên và tín ngưỡng 

thờ Quốc Mẫu Tây Thiên (Tam Đảo). Đặc biệt trong năm 2019, tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức thành công Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

công nhận Tháp gốm men chùa Trò là bảo vật Quốc gia và khai mạc trưng bày 

chuyên đề “Di sản văn hóa thời Lý - Trần trên đất Vĩnh Phúc”. Trong năm 2020 

phối hợp với UBND huyện Tam Đảo tổ chức thành công Lễ dâng hương tưởng 

niệm ngày giỗ Quốc mẫu Tây Thiên và đón nhận Quyết định công nhận tín 

ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...  Công tác 

bảo vệ, tôn tạo di tích Lịch sử văn hoá được các địa phương quan tâm, gắn trách 

nhiệm mỗi người dân cùng Nhà nước thực hiện có hiệu quả, ngăn chặn hiện 

tượng mất cắp cổ vật trong các di tích LSVH.  

- Công tác Thư viện và phong trào đọc sách báo đã từng bước hoàn 

chỉnh cơ cấu phục vụ theo hướng khoa học, tổng hợp và tiếp cận nhanh tiến bộ 

khoa học công nghệ như: Quản lý thư viện hiện đại, ứng dụng Công nghệ thông 

tin trong hoạt động thư viện, cập nhật các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế về thư 

viện. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển 

văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

Trong 5 năm, Thư viện tỉnh đã tổ chức 05 cuộc Báo xuân; 03 cuộc nói 

chuyện chuyên đề; tham dự 03 Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách; tổ chức 

36 lượt trưng bày, giới thiệu sách. Đặc biệt trong năm 2017, tham dự Sơ khảo 
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Hội thi cán bộ thư viện giỏi Miền Bắc, giới thiệu cuốn sách “Văn hóa ẩm thực 

Vĩnh Phúc” tác giả Nguyễn Xuân Lân, thư viện Vĩnh Phúc đạt giải Ba.  

Hiện nay tổng số vốn tài liệu hiện có tại thư viện tỉnh  215.000 bản sách; 

120 loại báo tạp chí; 10.000 đơn vị tài liệu địa chí ; gần 10.000 trang tài liệu 

tiếng Pháp; 5.000 trang tài liệu hán nôm ; hơn 900 bản tập văn bia bằng chữ 

Hán, Nôm và nhiều tài liệu dạng điện tử. Hàng năm phục vụ từ 2.500-3.000 độc 

giả. Số lượt bạn đọc: 120.000lượt/năm; lượt luân chuyển sách báo: 

360.000lượt/năm. Hàng năm trú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác 

chuyên môn nghiệp vụ trong đó tập trung triển khai Chương trình mục tiêu 

Quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện; Triển khai công tác phục vụ bạn 

đọc bằng xe ô tô thư viện lưu động nhằm  hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin tri 

thức và học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc tại địa phương đặc biệt là vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thông qua mô hình xe thư viện lưu động và 

triển khai luân chuyển sách tới thư viện cơ sở; Công tác bạn đọc và công tác 

xây dựng phong trào đọc tại cơ sở từng bước được nâng lên. 

- Hoạt động Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Công tác biểu diễn 

nghệ thuật tập trung trú trọng dàn dựng các vở diễn về đề tài con người và 

vùng đất Vĩnh Phúc, kết hợp biểu diễn theo kế hoạch ngân sách cấp với biểu 

diễn có thu trong và ngoài tỉnh đã đáp ứng kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính 

trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ nhu cầu hưởng thụ Văn hóa 

của nhân dân. 

 Trong 5 năm qua, Nhà hát Chèo và Đoàn Ca múa Nhạc nay là Nhà hát 

nghệ thuật tỉnh đã dàn dựng gần 130 chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp 

ở các quy mô lớn, nhỏ khác nhau; 06 vở chèo; hơn 10 trích đoạn và tiểu phẩm 

đảm bảo phục vụ đạt kết quả tốt các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức 

nghệ thuật của nhân dân. Tổ chức biểu diễn 1.560 buổi trong đó 1.000 buổi 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn và 800 buổi phục vụ 

nhân dân các xã miền núi. Tham gia 10 cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp toàn 

quốc và quốc tế như: Cuộc thi chèo chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan ca múa 

nhạc toàn quốc,  Liên hoan Tiếng hát đường 9 xanh, Liên hoan độc tấu và hoà 

tấu nhạc cụ dân tộc, Liên hoan ca múa nhạc ASEAN…nhiều vở diễn, chương 

trình nghệ thuật đã để lại tiếng vang, được giới chuyên môn đánh giá cao, nhân 

dân đón nhận như:  Vở chèo “Tình trong nghĩa lớn”, “Trương viên” năm 

2015; “Gió đại ngàn”, “Người đi đòi nợ Phật” năm 2018; “Thị Ngự Sử về 

làng” năm 2019 và các chương trình biểu diễn Ca múa nhạc: “Vĩnh Phúc mùa 

xuân về - năm 2017”, “Mừng Đảng quang vinh -Mừng Xuân mới Kỷ Hợi - năm 

2019”, “Lời ca dâng Bác - năm 2020” và đạt được thành tích: 20 Huy chương 

các loại, trong đó 03 HCB toàn đoàn, 07 HCV tập thể, 17 HCB các nhân.  Điển 

hình trong năm 2016, vở chèo “Quả cau vàng” tham gia Liên hoan nghệ thuật 5 

nước: Việt Nam - Lào - Campuchia - Mianmar và Thái Lan giành 01 HCV, 02 
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HCB. Năm 2019 vở diễn “Tình yêu và bóng tối” tham gia Liên hoan Chèo toàn 

quốc đạt Huy chương bạc dành cho vở diễn; 01 HCV, 03 HCB dành cho vai 

diễn. Tham gia Liên hoan “Tiếng hát đường 9 xanh - 2019” đạt 04 huy chương 

(01 HCV, 03 HCB). Trong 5 năm, Nhà hát nghệ thuật vinh dự có 03 nghệ sĩ 

được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”: NSUT Lê Huy 

Chúc - Phụ trách đoàn Nghệ thuật Chèo; NSUT Nguyễn Thị Lệ Thúy và NSUT 

Đồng Thị Tâm (diễn viên Nhà hát nghệ thuật). 

3.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao: 

- Hoạt động Thể dục - Thể thao quần chúng: Đẩy mạnh cuộc vận động 

"Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tạo ra phong trào luyện 

tập thể dục thể thao sâu rộng trong nhân dân. Toàn tỉnh hiện có trên 100 sân 

bóng đá, trên 1.000 sân bóng chuyền, 50 sân quần vợt, 200 sân cầu lông, 90 

phòng tập bóng bàn, 70 bể bơi, 91 phòng bi - da, hơn 1.000 Câu lạc bộ TDTT. 

Tỷ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên tăng từ 30,5% (năm 2018) lên 

32,5% năm 2019. Trong 5 năm, phong trào TDTT quần chúng đã tổ chức  45 

giải thể thao cấp tỉnh, 341 giải thể thao cấp huyện, thành phố, 3.100 giải thể 

thao cấp xã, 20.064 giải thể thao thôn, tổ dân phố thu hút hàng vạn lượt VĐV 

tham gia phục vụ đông đảo nhân dân. Đăng cai tổ chức thành công các giải: 

Giả vô địch Câu lạc bộ Bóng chuyền nữ Châu Á (2016); Giải vô địch đẩy gậy 

toàn quốc lần thứ XIII và giải vô địch kéo co toàn quốc (2019). Phối hợp tổ 

chức, điều hành các giải thể thao: Giải quần vợt Vĩnh Phúc mở rộng kỷ niệm 

20 năm tái lập tỉnh (2016); Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc và lễ khai mạc 

và thi đấu 14 môn Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V (2018);  

 - Hoạt động Thể thao thành tích cao: Trong 5 năm, đoàn VĐV Vĩnh Phúc 

tham gia thi đấu với tổng số 263 giải thể thao toàn quốc, quốc tế đạt được 1.638 

Huy chương các loại, trong đó 490 HCV, 456 HCB, 692 HCĐ. Đặc biệt năm 

2018,  đoàn thể thao Vĩnh Phúc tham dự Đại hội TDTT toàn quốc  lần thứ VII 

tại Hà Nội đạt 29 huy chương (trong đó 9 HCV, 07 HCB, 17 HCĐ, xếp thứ 

17/65 tỉnh, thành, ngành cả nước ). Trong 5 năm qua, số VĐV các đội thể thao 

đạt đẳng cấp: Kiện tướng: 131; VĐV đạt đẳng cấp, cấp 1: 267. Nhiều VĐV 

được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. 

 3.3. Lĩnh vực Du lịch: 

Tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển du lịch 

tỉnh Vĩnh Phúc; Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; xây 

dựng và ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Chương trình số 41-

CTr/TU ngày 31/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;  Triển khai xây dựng Đề án xây 

dựng Khu Du lịch Tam Đảo và Khu danh thắng Tây Thiên đồng bộ, hiện đại cơ 
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sở và văn minh, trật tự, an toàn; Đề án tông thể phát triển du lịch khu vực xã 

Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030... 

Chú trọng hoạt động xúc tiến quảng bá Du lịch: Bước đầu nghiên cứu, 

khảo sát xây dựng các Tuor - Tuyến du lịch nội địa thu hút du khách thăm quan 

các loại hình du lịch Làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh; Tổ chức 

giới thiệu, quảng bá về du lịch gắn với các sự kiện, hoạt động tiêu biểu. 

Toàn tỉnh hiện có 14 đơn vị kinh doanh Lữ hành, có 04 đơn vị kinh 

doanh Lữ hành Quốc tế; có 418 cơ sở lưu trú du lịch với 7.350 buồng, 2.695 

cán bộ công nhân viên. Trong đó có 2 khách sạn 5 sao; 01 khách sạn 4 sao; 6 

khách sạn 3 sao; 47 khách sạn 2 sao; 23 khách sạn 1 sao và 345 cơ sở lưu trú 

du lịch đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2009.  

Năm 2016 tổng số lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc ước đạt: 3.821.940 

lượt khách (tăng 15% so với năm 2015), trong đó khách quốc tế 24.575 lượt 

(tăng 10% so năm 2015), khách nội địa 3.797.356 lượt (tăng 15% so với năm 

2015). Tổng doanh thu ước đạt 1.287 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2015). 

Năm 2018 tổng số lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc ước đạt 5,2 triệu 

lượt khách (tăng 15% so với năm 2017). Tổng doanh thu ước đạt 1.670 tỷ đồng 

(tăng 11% so với năm 2017). 

Năm 2019 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về hoạt động du lịch được 

UBND tỉnh giao. Tổng số lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc ước đạt hơn 6 

triệu lượt khách (tăng 17 % so với năm 2018).Doanh thu ước đạt 1.910 tỷ đồng 

(tăng 14% so với năm 2018). 

 Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covit - 

19, lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc chỉ đạt 1.679.800 lượt khách (giảm 

54% so với năm 2019). Tổng doanh thu ước đạt 873 tỷ đồng (giảm 17% so với 

cùng kỳ năm 2019). 

3.4. Lĩnh vực Gia đình: 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 6530/KH-UBND ngày 28/12/2012 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thành 

công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình 

giai đoạn 2008-2018 (Tại Hội nghị tổng kết trên, nhiều tập thể, cá nhân tiêu 

biểu xuất sắc vinh dự Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tặng 03 Bằng khen 

(01Bằng khen tập thể, 02 Bằng khen cá nhân); UBND tỉnh: Tặng 26 Bằng khen 

(14 Bằng khen tập thể; 12 Bằng khen cá nhân);  Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch: Tặng 29 Giấy khen (11 Giấy khen tập thể; 18 Giấy khen cá nhân). 

 Công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, Chính 

quyền, các ban ngành đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân quan tâm vào cuộc. 
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Trong 5 năm qua, Sở phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức nhiều 

hoạt động nhằm đẩy mạnh và phát huy công tác tuyên truyền, phòng chống bạo 

lực gia đình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, cụ thể: tổ chức Hội nghị diễn đàn về 

Gia đình hạnh phúc, dòng họ hạnh phúc và cộng đồng hạnh phúc; Hội thảo về 

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt 

động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; tổ 

chức lễ phát động chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình; tổ 

chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn hóa - Gia đình; Xây 

dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH 

tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Đài phát thanh 9 huyện, thành phố; Đẩy mạnh nhân rộng 

các mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện bình đẳng 

giới. Hướng dẫn sinh hoạt 13 CLB Gia đình phát triển bền vững và Nhóm 

phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ đạo xây dựng mới 17 mô hình CLB ở các xã 

điểm xây dựng Nông thôn mới của tỉnh; triển khai thực hiện Tháng hành động 

quốc gia về phòng chống Bạo lực gia đình, ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ 

nữ và trẻ em gái...Các hoạt động được tập trung và triển khai đồng bộ từ tỉnh tới 

cơ sở đã thu hút được đông đảo thành viên gia đình tham gia, do đó nhận thức 

về vai trò vị trí của gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH ngày càng được nâng cao. 

Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 707 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 

229 đường dây nóng về PCBL Gia đình;  Xây dựng được 350 CLB gia đình phát 

triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Có 138 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. Theo khảo sát toàn tỉnh có khoảng 80 - 85% người dân được 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của đảng, pháp luật về phòng, 

chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.  

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG: 

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng uỷ - Ban Giám đốc 

Sở đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để tổ chức phong trào thi đua 

thường xuyên, mang tính toàn diện hoặc các phong trào thi đua theo chuyên đề, 

với phương châm “Cả hệ thống chính trị phải làm công tác thi đua, khen 

thưởng” theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, có sự phối hợp 

chặt chẽ với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua các đợt thi đua, nhiều 

việc và lĩnh vực được giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện 

tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Các phong trào “Lao động, sáng tạo, tận tụy 

gương mẫu trong cán bộ, công chức, viên chức”, phong trào “Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hoá” của Công đoàn; phong trào “Học 

tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” của Đoàn thanh niên… đã có vai trò quan 

trọng trong việc vận động mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
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hưởng ứng tham gia, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, hăng hái thi đua hoàn 

thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn 

thể trong sạch, vững mạnh. 

1. Phong trào thi đua lao động giỏi trong cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Phong trào được duy trì thường xuyên, nội dung đăng ký thi đua bám sát 

các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan và được triển khai đến từng phòng, đơn vị 

trực thuộc. Toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan đều nhiệt tình hưởng ứng, 

mỗi tập thể và cá nhân cán bộ CCVCNLĐ đều đăng ký thi đua. Hàng năm Hội 

đồng thi đua khen thưởng ngành và các cơ sở tổ chức bình xét các danh hiệu thi 

đua, đề nghị khen thưởng, trong đó tỷ lệ lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ 

sở chiếm gần 95%.  

Với những nỗ lực phấn đấu trong phong trào thi đua 5 năm qua, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã được Bộ VHTT&DL; UBND tỉnh tặng 

danh hiệu thi đua,hình thức khen thưởng cao quý như: Bằng khen của UBND 

tỉnh ( các năm 2015, 2016, 2017, 2018); Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTT&DL 

(năm 2017); Bằng khen của Bộ VHTT&DL (2015, 2016, 2018, 2019). 

Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị và địa phương đã tích cực triển 

khai thực hiện. Kết quả, 5 năm qua tập thể, cá nhân các phòng, ban, đơn vị thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phấn đấu thi đua và được tặng nhiều danh 

hiệu, hình thức khen thưởng: 01 đơn vị (Nhà hát nghệ thuật) được tặng thưởng 

Huân chương Lao động hạng Nhì;  01 đơn vị (Trung tâm Văn hóa tỉnh) được 

tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 cá nhân  được tặng Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng Cờ: 13 tập thể; danh hiệu Tập thể 

lao động xuất sắc: 14 tập thể;  59 Bằng khen (14 Bằng khen tập thể, 45 Bằng 

khen cá nhân). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ: 05 đơn vị; 34 Bằng 

khen (25 Bằng khen tập thể, 9 Bằng khen cá nhân). Giám đốc Sở Văn hóa. Thể 

thao và Du lịch đã công nhận 75 lượt tập thể lao động tiên tiến; 170 lượt chiến sĩ 

thi đua cấp cơ sở; 1.406 lượt lao động tiên tiến và tặng thưởng Giấy khen cho 

201 lượt đơn vị và 228 lượt cá nhân. 03 nghệ sỹ thuộc Nhà hát nghệ thuật được 

Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (Năm 2018: 02 NSUT. Năm 

2019: 01 NSUT). 01 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân", 16 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể. 

2. Phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hoá, và hưởng ứng cuộc 

vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư: 

Các phong trào của địa phương, nơi trụ sở cơ quan và các đơn vị thuộc Sở 

đóng trên địa bàn và các địa phương có cán bộ công chức, viên chức của ngành 

cư trú đều được tham gia tích cực. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong 
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ngành hưởng ứng các cuộc vận động quyên góp ủng hộ các quỹ tình nghĩa, ngày 

vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, các quỹ nhân đạo, vì trẻ thơ, 

ủng hộ đồng bào lũ lụt...  

Qua bình xét hàng năm ở cấp uỷ cơ sở, tổ dân phố 100% đảng viên là cán 

bộ, công chức của ngành đều giữ mối liên hệ tốt ở địa phương nơi cư trú. 100% 

gia đình cán bộ, công chức trong ngành đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá".  

Xây dựng cơ quan văn hóa là một trong những phong trào thi đua trọng tâm 

do Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh phát động. Đảng 

bộ và Công đoàn cơ sở đã tổ chức quán triệt và triển khai đến các cơ quan, đơn vị 

và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Qua đánh 

giá, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn của phong trào, cơ 

quan làm việc có nề nếp, đội ngũ cán bộ được nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, có tác phong làm việc khoa học, văn minh, lịch sự và hàng năm luôn 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cảnh quan, môi trường cơ quan được giữ gìn 

xanh, sạch, đẹp, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tốt 

và thực hiện tốt  việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Liên tục nhiều năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đều đạt danh hiệu "Cơ quan 

văn hoá", Đảng bộ đạt danh hiệu "Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh".  

IV. NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT 

RA TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2015-2020: 

1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được: 

Những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua của ngành Văn hóa, Thể 

thao và du lịch rất đáng tự hào, bộ máy tổ chức cán bộ của ngành từng bước 

được hoàn thiện, công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, qua phong trào 

thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực 

của ngành. Đạt được thành tích trên là do những nguyên nhân cơ bản sau:  

Một là, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác thi đua, đã ban 

hành các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới công tác thi đua, đặc biệt 

là Luật Thi đua khen thưởng đã sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện. Tạo ra sự thống 

nhất trong nhận thức và hành động của các cấp trong việc tổ chức phong trào thi 

đua xây dựng điển hình tiên tiến trong 5 năm qua. 

Hai là, Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác thi đua, khen thưởng, về kế 

hoạch triển khai chi tiết để thực hiện các phong trào thi đua. Có thể khẳng định 

các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là 

những phong trào vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu, gắn với việc thực hiện 

các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của mỗi cấp, mỗi ngành từ tỉnh đến cơ sở. 
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Ba là, Hội đồng Thi đua, khen thưởng của ngành thường xuyên được kiện 

toàn, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham mưu cho 

Lãnh đạo Sở cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị thành các chỉ tiêu cụ 

thể hàng năm, duy trì tốt các phong trào thi đua của toàn Ngành. 

Bốn là, Các đơn vị, cá nhân đã có ý thức phấn đấu vươn lên, ra sức thi đua 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có tinh 

thần thi đua yêu nước, có ý thức trách nhiệm và chủ động trong công tác. 

2. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng và 

xây dựng điển hình tiên tiến trong thời gian tới của ngành cần khắc phục những 

tồn tại, hạn chế sau: 

- Nhận thức về công tác thi đua khen thưởng tuy có chuyển biến, nhưng 

chưa thật đều. Một số đơn vị thuộc Sở chưa thực sự quan tâm tới các phong trào 

thi đua. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện phong trào thi 

đua của Ngành chưa được thường xuyên, liên tục. 

- Việc phát hiện để khen thưởng thành tích đột xuất và thành tích nổi bật 

trong thực hiện các chuyên đề chưa nhiều, chưa kịp thời. Số tập thể, cá nhân đủ 

điều kiện tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước còn hạn chế và rất ít. 

- Nhiều lĩnh vực của Ngành chưa kịp thời trình UBND tỉnh ban hành quy 

chế thi đua để có cơ sở trình khen thưởng theo chuyên đề. 

- Kinh phí khen thưởng còn ít, nên chưa có tác dụng khuyến khích và thúc 

đẩy phong trào thi đua. 

3. Bài học kinh nghiệm: 

Một là, Phải có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền với tổ chức công 

đoàn trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực 

hiện các mục tiêu trong từng phong trào thi đua. 

Hai là, Phải chú trọng việc xây dựng điển hình tiên tiến và nhân điển hình, 

biểu dương khen thưởng kịp thời, gắn hình thức khen thưởng từ cấp cơ sở tới 

các hình thức khen cao để động viên kịp thời cán bộ, công chức, viên chức trong 

từng lĩnh vực công tác. 

Ba là, Thi đua phải có xây dựng điểm để tập trung chỉ đạo và đánh giá rút 

kinh nghiệm. Phải tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức cống hiến tài 

năng, sức lực, trí tuệ và huy động được nhiều nguồn lực vào sự nghiệp phát triển 

của Ngành. 
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Bốn là, Cán bộ theo dõi công tác thi đua khen thưởng phải có lòng nhiệt 

tình, trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao, cần được tập huấn về 

nghiệp vụ để đảm trách công việc này. 

 

Phần thứ hai 

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2020-2025 

 

I. MỤC TIÊU CỤ THỂ: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao 

và du lịch, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên 

môn theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm góp phần tích cực vào phát triển 

kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng của tỉnh. 

2. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các 

phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, biện 

pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực. 

3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng với các đơn vị trực thuộc ngành; Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng 

toàn ngành.  

 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về Văn hóa, thể thao và du 

lịch. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo 

công bằng xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. 

5. Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính, tạo ra bước chuyển thực sự 

trong cải cách lề lối làm việc, công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, 

duy trì thường xuyên tiếp nhận và trả kết quả ở Bộ phận "Một cửa". 

6. Hàng năm 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 

được giao.100% cán bộ, đảng viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước 

và đăng ký thi đua, khen thưởng. 100% cán bộ, đảng viên là lao động tiên tiến.  

7. Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu hàng năm. 

100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 70% trở lên đạt trong sạch vững 

mạnh tiêu biểu. Chính quyền, đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc.  

8. 100% đảng viên, 95% quần chúng thường xuyên học tập làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập, tìm hiểu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước. 

9. 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; đảng 

viên và người thân không vi phạm pháp luật, không vi phạm tệ nạn xã hội.  
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10. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội quy cơ 

quan, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TU ngày 18/12/2012 của Tỉnh ủy; chấp hành 

Điều lệ đảng và không vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm. 

 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 

1. Nhiệm vụ chủ yếu: 

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành, nhằm phát huy 

tính tích cực, tạo ra động lực và tinh thần mới, hăng hái thi đua lao động sáng 

tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể coi việc tổ chức chỉ đạo phong 

trào thi đua là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên, thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh 

đạo, chính quyền quản lý, đoàn thể quần chúng tham gia vận động, đồng thời lấy 

thi đua làm biện pháp và động lực thúc đẩy tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành phát huy 

tính năng động, sáng tạo trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ của ngành, thực 

hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

2. Những giải pháp chủ yếu: 

- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối kết 

hợp giữa chính quyền và công đoàn trong công tác thi đua ở từng phòng, đơn vị 

và toàn Ngành. 

- Tiếp tục quán triệt các chỉ thị và quy định về công tác thi đua khen 

thưởng trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức 

thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - 

Khen thưởng quy định. 

- Bám sát nội dung thi đua khen thưởng hàng năm, 5 năm của UBND tỉnh 

và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát động phong trào kịp thời, tổ chức 

phong trào thi đua sát và đúng theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Bộ từng năm 

và 5 năm. 

- Tập trung thi đua, khen thưởng hướng mạnh về cơ sở, xây dựng quy 

định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng các cấp, chú trọng, 

sơ kết, tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình điểm trong ngành. 

- Tổ chức cho các đơn vị, cá nhân đăng ký, giao ước thi đua ngay từ đầu 

năm, có kiểm tra đánh giá tình hình; kết quả thi đua chú ý đến cả 2 mặt tinh thần và 

vật chất, kịp thời biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt, cán bộ tận tuỵ 

với phong trào, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đảm bảo đề xuất khen thưởng kịp 

thời, đúng đối tượng, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu 

gương, đồng thời nhanh chóng phát hiện những tồn tại yếu kém để khắc phục. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới về đối tượng và cơ cấu khen 

thưởng trong công tác thi đua. 

Năm 2020 là năm kết thúc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm (2015-2020) và cũng là năm chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm (2021-2025), tự 

hào với truyền thống vẻ vang của Ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục 

nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 

vụ của Đảng, Nhà nước giao cho. 

Vì sự nghiệp phát triển của ngành, với tinh thần trách nhiệm cao, ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm tổ chức tốt các phong trào thi đua, ra 

sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ góp phần tích cực vào sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ VHTT&DL (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban TĐKT Sở Nội vụ; 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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