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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ  DU LỊCH 

     

Số:      /BC - SVHTTDL 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        

         Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2020 

 

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN  

CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHO TẬP THỂ  

Có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

                                      Giai đoạn 2016 - 2020 

 

Thực hiện Đề án số 10/ĐA-BTC 248 ngày 30/7/2020 của Ban tổ chức triển khai 

Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2016 - 2020,  hướng dẫn xét khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu thực hiện cuộc vận động, 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các thành tích trong triển khai thực 

hiện Cuộc vận động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả, đề nghị Ban tổ 

chức cuộc vận động trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen 

cho tập thể Sở, như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên gọi, địa chỉ, quá trình thành lập đơn vị 

Tên đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc 

Địa chỉ: Số 16 Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điện thoại: 02113.862505; Fax: 02113.847773; địa chỉ trang tin điện tử: 

www.vhttdlvinhphuc.vn. 

- Quá trình thành lập và phát triển: Năm 2005 thành lập Sở Văn hoá - Thông 

tin trên cơ sở chia tách Sở Văn hoá, Thông tin và Thể thao. Năm 2008, thành lập 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sát nhập 3 Sở: Sở Văn hoá - Thông tin, 

Sở TDTT với Sở Du lịch tại Quyết định số 1008/QĐ-UB, ngày 04/4/2008 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

 2. Cơ cấu tổ chức của đơn vị 

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Lãnh đạo Sở (gồm 01 Giám đốc và 03 Phó giám 

đốc); 9 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng, Thanh tra,  Kế hoạch- Tài chính,  

Tổ chức - Pháp chế,  Quản lý văn hoá, Xây dựng Nếp sống văn hoá và gia đình,  

Quản lý Thể dục Thể thao , Quản lý Du lịch, Quản lý Di sản Văn hóa ); 06 đơn vị sự 

nghiệp (Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm Văn hóa tỉnh,  Trung tâm đào tạo vận động 

viên; Trung tâm xúc tiến du lịch, Nhà hát nghệ thuật tỉnh) 
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3. Chức năng, nhiệm vụ được giao:  

a) Chức năng: Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về: 

Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, các dịch vụ công thuộc 

lĩnh vực quản lý của Sở. 

b) Nhiệm vụ: Dự thảo Quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 

năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, 

thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính Nhà nước; phân cấp quản lý xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, 

gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương. 

 II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo,  triển khai thực hiện cuộc vận động 

“Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc   

 - Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1846/QĐ-TTg và phát 

động cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước, 

dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã 

phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực hưởng ứng và  triển khai  tuyên 

truyền, thực hiện nội dung  xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Bộ tiêu 

chí Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam; Quy chế tôn vinh Doanh 

nghiệp, doanh nhân văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

 Sở phối hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 682/QĐ-CT 

ngày 11/3/2014 phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động 

triển khai thực hiện phong trào, lồng ghép các nhiệm vụ được giao trong Đề án 

vào các nội dung của phong trào trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Sở.  

Năm 2016, đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Hướng dẫn 

số 658/HDLN-SVHTTDL-LĐLĐ ngày 16/9/2015 về tiêu chuẩn, trình tự thủ tục 

bình xét công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây 

dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, góp phần tích cực vào việc xây dựng 

nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tính 

tự chủ trong hoạt động và sản xuất kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp. 

- Thực hiện Thông tri số 05-TT/TU ngày 26/4/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao đời 

sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế 

xuất; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 12/1/2017 của UBND tỉnh thực hiện Đề 

án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
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giai đoạn 2017-2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt đầy đủ, 

thường xuyên đến các chi bộ đảng, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thông qua các 

cuộc họp chi, đảng bộ, các buổi giao ban triển khai nhiệm vụ…   

- Hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho BCĐ phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh ban hành kế hoạch, 

hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của phong trào, đặc biệt là thực hiện 

việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa như:  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa theo Thông tư 12, nay là Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính Phủ, Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của 

Bộ VHTT&DL.  

- Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức tập huấn 

nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp đối với văn hóa doanh nghiệp, doanh 

nhân trên địa bàn; xây dựng  Kế hoạch và tổ chức các hoạt động liên hoan, văn 

nghệ, thể dục thể thao, chiếu bóng nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công 

nhân các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện Bộ tiêu chí văn 

hóa doanh nghiệp. 

2. Công tác phối hợp, tuyên truyền 

-  Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh 

đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.    

Các hoạt động  nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động 

luôn được quan tâm, triển khai thực hiện lồng ghép vào các nội dung hoạt động 

của phong trào. Phối hợp với các Ban, ngành liên quan như Hội Nông dân, Liên 

đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Lao động TB&XH, Sở Giáo 

dục - Đào tạo, Sở Nông nghiệp PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Báo 

Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình… ký kết các Chương trình phối hợp: 

Xây dựng nông thôn mới, Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa; xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức lao động; Đẩy mạnh 

các hoạt động văn hóa trong thanh niên; Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống 

truyền thống gia đình, phẩm chất, đạo đức lối sống phụ nữ Việt Nam; Sửa đổi, bổ 

sung quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới… 

- Hàng năm, thành lập đoàn kiểm tra là thành viên của Ban Chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đi kiểm tra thực tế ở cơ 

sở kết quả triển khai thực hiện các nội dung của phong trào đặc biệt là việc bình 

xét các danh hiệu văn hóa. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật nhằm nâng 

cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn 

hóa, động viên khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân lao động được 

tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập luyện, giao lưu thi đấu thể thao, rèn 

luyện thể chất… 
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- Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú: qua báo Vĩnh Phúc, đài Phát 

thanh truyền hình tỉnh, các hội thi, hội diễn. Đặc biệt năm 2018- 2019 Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch phối hợp với Đảng ủy khối các doanh nghiệp tổ chức diễn đàn 

với công nhân, lắp dựng các cụm pa nô, áp phích, cung cấp tờ rơi về phòng chống 

bạo lực gia đình, tiêu chí ứng xử trong gia đình…góp phần tích cực trong việc 

triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động cho công nhân lao động nói riêng và cổ 

vũ, tạo sự lan tỏa của phong trào nói chung.  

3. Xây dựng quy hoạch nhà văn hóa công nhân trong các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp 

- Việc quy hoạch nhà văn hóa công nhân trong các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp đã được quy hoạch chung trong tổng thể của khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, trong đó có quy hoạch về nhà ở công nhân, y tế, giáo dục, trung tâm 

văn hóa thể thao.   

-  Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ở thôn, tổ dân phố; Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao ở xã, phường, thị trấn; Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở huyện, thành phố 

đã được quy hoạch theo nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 100% thôn, xã, huyện có thiết chế văn 

hóa thể thao đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân, 

trong đó có đối tượng là công nhân lao động. 

- Luật Quy hoạch năm 2017 quy định các địa phương chỉ tiến hành quy 

hoạch chung về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, không quy hoạch riêng 

theo ngành, lĩnh vực.   

4.  Tổ chức hướng dẫn xây dựng quy chế sử dụng nhà văn hóa   

- Về quy chế, tổ chức quản lý và hoạt động nhà văn hóa cơ sở và ở các công 

ty, doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư số 06/2011/TT- BVHTTDL, Thông tư 

số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010, Thông tư số 14/TT-BVHTTDL ngày 

21/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 - Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch đã có Hướng dẫn số 510/HD-SVHTTDL 

ngày 20/6/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn Quản lý, 

khai thác và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

  5. Hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa 

  Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa”; Quyết định 1846/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Hướng dẫn liên 

tịch số 658/HDLN – VHTTDL –LĐLĐ ngày 16/9/2015.  Hàng năm Sở  hướng 

dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc đăng ký, đánh giá bình xét cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Qua đó Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, 

Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống 
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văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, cổ vũ cán bộ, công 

nhân, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng tổ chức công 

đoàn vững mạnh, tăng cường các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao, 

thực hiện quy chế dân chủ, góp phần đấu tranh chống lãng phí, quan liêu, tham 

nhũng, nâng cao tính tự chủ trong hoạt động và sản xuất kinh doanh của các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

 Kết quả xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng 

năm được chú trọng, nâng cao cả về số lượng và chất lượng: 

+ Năm 2017: 753/962 đơn vị được công nhận văn hóa (đạt 78,27%)   

+ Năm 2018: có 814/918 đơn vị được công nhận văn hóa (đạt 88,6%)  

+ Năm 2019: 720/847 được công nhận  đơn vị văn hóa (đạt 85%) giảm 

3,6% so với năm 2018, lý do giảm là Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL quy định 

một trong các tiêu chuẩn để xét và công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa là 

100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” đây là chỉ tiêu khó. 

 6. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình cho công 

nhân trong các KCN trên địa bàn tỉnh 

 Sở VHTT&DL phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Đảng ủy khối Doanh 

nghiệp tổ chức được 2 buổi Diễn đàn với công nhân về chủ đề “Phòng chống bạo 

lực gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc” nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 

và 01 Diễn đàn “Yêu thương và chia sẻ” nhân ngày quốc tế hạnh Hạnh phúc 20/3 

cho hàng trăm lượt công nhân, công đoàn các Doanh nghiệp tham gia. Tổ chức 02 

giải TDTT gồm các môn: Cầu lông, Bóng chuyền hơi, kéo co, bóng đá mi ni thu 

hút hàng trăm công nhân ở khu công nghiệp tham gia. Ngoài ra Sở VHTT&DL 

còn hỗ trợ về trọng tài, kỹ thuật, giám khảo khi các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 

văn hóa, văn nghệ, TDTT.   

Sở VHTT&DL đã chủ trì phối hợp với Liên đoàn lao động, Ban quản lý các 

khu công nghiệp xây dựng kế hoạch nhằm đưa các sản phẩm văn hóa vào phục vụ 

công nhân lao động như: Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu 

phim, “hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát”, tổ chức các giải thể dục thể 

thao, tổ chức diễn đàn cho công nhân về gia đình và phòng chống bạo lực gia 

đình…thu hút công nhân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 

cho công nhân.   

- Hoạt động nghệ thuật biểu diễn: Hàng năm, tổ chức tốt chương trình nghệ 

thuật phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán, lễ hội, biểu diễn 

phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh, phục vụ các xã miền núi, nông thôn theo kế hoạch. Năm 2019, công tác biểu 

diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân được đặc biệt chú trọng. Phối 

hợp với Đài truyền hình Việt Nam biểu diễn, ghi hình 02 vở chèo “Thị Ngự Sử về 

làng” và vở “Quả cau vàng”, phát sóng trên Kênh truyền hình VTV1 - Đài Truyền 
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hình Việt Nam phục vụ khán giả xem truyền hình nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 

2019. Hoàn thiện dàn dựng mới 01 vở diễn Chèo “Phương thuốc thần kỳ”; 04 tiểu 

phẩm hài và 01 tổ khúc giao duyên gồm các làn điệu dân ca, hát chèo, hát văn, hát 

xẩm… Dàn dựng mới được gần 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp. 

Tổng số buổi biểu diễn trong năm 2019 ước đạt gần 200 buổi, trong đó có 160 

buổi biểu diễn phục vụ nhân dân các xã thuộc diện miền núi trên địa bàn tỉnh và 

gần 40 buổi biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị.  

-  Hoạt động điện ảnh và chiếu phim: Tổ chức thực hiện các đợt phim, tuần 

phim, lồng ghép các nội dung tuyên truyền chính trị, kỷ niệm những ngày lễ lớn 

trong năm với 48 buổi chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị (gấp 03 lần so với năm 

2018) thu hút 1.200 lượt khán giả, 344 buổi chiếu phim miền núi và nông thôn, 

phục vụ khoảng 66.250 lượt khán giả, đạt 100% kế hoạch được giao. 

- Hoạt động thư viện: Tổ chức thành công triển lãm sách, báo, tư liệu mừng 

đảng, mừng xuân; Chào mừng ngày kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam và các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước ở các khu đô thị và khu công 

nghiệp trên địa bàn. Tham gia trưng bày báo, tạp chí, các xuất bản phẩm địa 

phương tại Hội báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2019. Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi 

Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019. Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI bằng 

nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, thu hút được nhiều độc giả quan tâm. Trong 

năm 2019, cấp mới và đổi 1.044  thẻ thư viện; phục vụ 63.850 lượt bạn đọc, (tăng 

gần 20.000 lượt so với năm 2018); lượt sách lưu thông là 191.550  lượt. Lượt bạn 

đọc tra tìm tài liệu truy cập website 537.109  lượt. Số hóa 10.500 trang tài liệu ở 

phòng Địa chí để đưa lên website phục vụ bạn đọc. Sưu tầm được hơn 800 tin bài 

để xuất bản Thư mục đia chí năm 2019. Xử lý kỹ thuật 850 bản sách phục vụ công 

tác luân chuyển với 117/137 thư viện xã, phường thị trấn; Xử lý 4.490 bản sách 

lưu động được tài trợ để chuẩn bị đem đi phục vụ bạn đọc ở vùng miền núi. Triển 

khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá trong lĩnh vực thư viện. 

- Duy trì tốt các hoạt động dịch vụ thể thao phục vụ các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn tỉnh, nhất là công nhân trong các Khu công nghiệp trên địa bàn; phong 

trào thể thao quần chúng hàng năm tăng nhanh về số lượng người tham gia trong 

tất cả đối tượng, lứa tuổi, nhiều hình thức tập luyện TDTT tự nguyện. Hiện nay, 

toàn tỉnh 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 

CLB TDTT, tụ điểm gần các Khu công nghiệp và các đô thị tập trung đông dân cư   

Phối hợp Liên đoàn Lao đông tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật 

phong phú, đặc sắc; thể dục thể thao đa dạng, hấp dẫn phục vụ nhu cầu thực hành 

và hưởng thụ đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong đó có 

một bộ phận không nhỏ là người lao động, công nhân tại các khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn. 

 

7. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống, khắc phục đại dịch COVID -19   
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  - Vĩnh Phúc là địa phương đầu tiên phát hiện trường hợp công nhân mắc vi 

rút Corona, sau đó thành tâm điểm của cả nước vì có nhiều nhất số ca dương tính 

với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID -19) 

gây ra.  Sở Văn hóa cùng với các cơ quan chức năng: Sở Y Tế, Công an tích cực 

tuyên truyền, vận động dưới các hình thức: cổ động, tờ rơi, phát thanh để các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phòng chống dịch COVID-19 gây ra, không để 

dịch bệnh lây lan, bảo đảm sức khỏe cho hàng triệu công nhân lao động đến từ 

nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đang làm việc trên địa bàn. 

 - Đối với công tác quản lý nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực 

hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tạm dừng các hoạt 

động kinh doanh dịch vụ ăn, uống, lưu trú; văn hóa, thể thao vui chơi giải trí thuộc 

lĩnh vực quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức các đoàn kiểm 

tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke - vũ trường; cơ sở lưu trú 

du lịch; các tụ điểm vui chơi giải trí công cộng; đảm bảo không để xảy ra hiện 

tượng tập trung đông người khó kiểm soát trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở, tạm dừng các hoạt 

động biểu diễn, thi đấu, tạm hoãn các hoạt động, các sự kiện chính trị tập trung 

đông người do ngành chủ trì tổ chức. 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ các cá nhân, tổ 

chức bị thiệt hại về thu nhập do hậu quả do dịch COVID-19 gây ra, Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã thống kê các cá nhân, tổ chức thuộc diện được 

hỗ trợ, đề nghị tỉnh ủy, UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị Quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.   

  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa 

trong công nhân, viên chức, người lao động ở các doanh nghiệp nói riêng và các 

tầng lớp nhân dân nói chung là một nội dung quan trọng trong Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, một phần trong Bộ tiêu chí xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Nội dung này luôn được sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã 

chủ động, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp, các ngành triển khai 

nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 

CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh và đã đạt được một số kết quả quan trọng. 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về 

“Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” luôn được chú trọng, gắn với học tập, 

quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước . Các nội dung về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ còn được 
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lồng ghép hiệu quả trong các phong trào thi đua, như: “Xây dựng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo 

đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…Qua đó, giúp cho đội ngũ 

CNVCLĐ và người quản lý, sử dụng lao động hiểu rõ nội dung, nhiệm vụ, quyền 

hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng đời sống văn 

hóa, tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động 

và người sử dụng lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, 

chính trị của doanh nghiệp và của địa phương.   

 2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác phối hợp để triển khai thực hiện đề án còn khó khăn, thiếu quyết 

liệt trong việc phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp ký kết chương trình phối hợp liên ngành về việc tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao trong công nhân lao động ở các khu công nghiệp giai đoạn 

2016-2020. 

- Kinh phí để tổ chức các hoạt động, văn hóa, thể thao vào phục vụ công nhân 

trong các đơn vị, doanh nghiệp theo nhiệm vụ được giao tại đề án còn khó khăn. 

- Các thiết chế văn hóa, thể thao, mô hình, khu vui chơi giải trí cho công 

nhân còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của công nhân; Bên cạnh đó 

người lao động chưa có điều kiện về thời gian để được tiếp cận, hưởng thụ những 

hoạt động văn hóa tinh thần.   

 -  Do đặc thù của các doanh nghiệp chủ yếu là sản xuất, kinh doanh, việc 

bố trí thời gian để công nhân hưởng thụ văn hoá văn nghệ, rèn luyện thể dục thể 

thao thường xuyên còn khó khăn, đa số các doanh nghiệp chỉ tổ chức được hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể thao vào các dịp nghỉ lễ, ngày kỷ niệm của doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, do tần suất, áp lực công việc nhiều nên phần lớn công nhân 

có nhu cầu nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Chất 

lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ ở một số cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp chưa cao và thiếu bền vững.  

3. Nguyên nhân của các hạn chế 

          * Nguyên nhân khách quan 

 - Phong trào được gắn kết nhiều tiêu chí về kinh tế, văn hóa - xã hội ở cơ 

sở, nhưng đội ngũ cán bộ phụ trách phong trào văn hóa tại cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp chủ yếu là kiêm nhiệm nhiều việc và luôn thay đổi theo nhiệm kỳ. 

- Kinh phí dành cho tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao phục vụ  cho công nhân trong các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. 

- Hoạt động đặc thù của doanh nghiệp là không bố trí được thời gian để 

công nhân tham gia các hoạt động. 

* Nguyên nhân chủ quan 
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           - Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến 

phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thường khoán trắng cho tổ chức 

công đoàn. 

           - Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục xây dựng đời sống văn hóa, 

nếp sống văn minh chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. 

 - Việc đầu tư kinh phí cho hoạt động phong trào còn thấp. Việc huy động 

xã hội hóa đầu tư cho hoạt động văn hóa trong doanh nghiệp còn khó khăn. 

-  Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành với đơn vị doanh nghiệp còn 

lúng túng chưa rõ ràng cụ thể do vậy chưa ký kết được chương trình phối hợp liên 

tịch 3 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý 

các khu công nghiệp  

IV. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐƯỢC GHI NHẬN 

      Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức khen thưởng 

2016 Bằng khen của Bộ VHTT&DL 

2017 Bằng khen của Bộ VHTT&DL 

2018 Bằng khen của Bộ VHTT&DL 

2019 Bằng khen của Bộ VHTT&DL 

 

  Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020. Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo Ban tổ chức Cuộc vận động trình Bộ 

trưởng  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định tặng Bằng khen. 

 

 

 

 

  

Nơi nhận: 

- Bộ VHTTDL; 

- UBND tỉnh (b/c) 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Duy Đông 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH   

ĐỀ NGHỊ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 TẶNG BẰNG KHEN CHO TẬP THỂ 

Có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động  

“Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” 

 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 2016 – 2020) 

 

 

  

         Đơn vị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                       

                                                                             Vĩnh Phúc, tháng 10/2020 



12 

 

                                                                   

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-10-16T16:46:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ngô Duy Đông<dongnd@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-16T17:26:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-16T17:27:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-16T17:27:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-16T17:27:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




