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BAO CÁO 
Cong tác thông tin di ngoi 6 tháng du Ham, 

phtro'ng htr&ng, nhim vii 6 tháng cuôi nám 2020 

Thirc hin Van bàn so 253/SNgV-LS ngày 2 1/5/2020 cüa Si Ngoii vii v 
vic báo cáo cong tác di ngoi 6 tháng d.0 näm 2020 và phuang hiing, nhim 
v11 6 tháng cuéi näm 2020, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch báo cáo kt qua, 
nhix sau: 

I. CONG TAC LANH DO, CHI DAO 
Dã ph bin, quán trit và trin khai thrc hin K hoich s 122/KH-

UBND, ngày 31/12/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh v thông tin di ngoi tinh 
Tuyên Quang giai domn 2018-2020; Chuang trInh s 01/CTr-UBND ngày 
06/01/2020 cüa Uy ban ban nhân dan tinh v hott dng dôi ngoi tinh Tuyên 
Quang näm 2020 tâi cOng chüc, viên chi'rc, ngithi lao dng trong ngành; chi dao 
các don vj si,r nghip trirc thuc Sâ; PhOng Van hóa và Thông tin; Trung tam 
Van hóa, Truyên thông và Th thao các huyn, thành ph tuyn truyn v các 
chU truang cüa Dãng, chInh sách pháp lu.t cUa Nhà nrn9c, các hoat dng di 
ngoti cüa lânh dto tinh, nhüng s1r kin chInh trj quan tr9ng, sir kin van hóa, 
kinh t cüa tinh thông qua hoat  dng cUa các di thông tin imi dng, chiu bong 
luu dng và hot dng cüa h thng thi& ch van hóa c s. 

Ban hành K hoch s 91/KH-VHYT'DL ngày 11/1 1/20 19 cüa Sâ Van hóa, 
Th thao và Du ljch v hoat  dng thông tin di ngoi näm 2020. 

II. KET QUA THTIC lIEN 
1. Cong tác thông tin, tuyên truyn 
Phi hçp vâi Dài Phát thanh và Truyn hmnh tinh, Sâ Thông tin và Truyn 

thông, Báo Tuyên Quang và Cng thông tin din tir tinh dy manh  quãng bá hInh 
ành min Mt, con nguèri, truyn thng ljch sir, van hóa, tim näng, th manh, 
nhftng thành tiru v mci mt cüa Tuyên Quang; quáng bá, giOi thiêu v các di 
san van hóa 4t th, phi vt th; di tIch ljch sic, danh lam thng cành cüa tinh dn 
vâi btn be trong nuâc, quôc tê và ngisi Vit Nam a nuOc ngoài, vói 45 tin, bài, 
phóng sir, clip trén cng thông tin din tCr cüa tinh; trang thông tin cüa Si Van hóa, 
th thao và Du ljch "Sovhttdltuyenquang.vn"; trang thông tin din tir "L hôi Thành 
Tuyên"; Báo Tuyên Quang; in tái bàn 2.200 tp gap; 2.200 dia DVD giri thiu, quãng 



bá v khu du ljch Tn Trào, giói thiu v khu di tIch thông qua các tài 1iu, ti gp 
du ljch trong nuâc và quc t tuyên truyn, quáng bá v Tan Trào..., qua do dâ 
thu hut sir quan tam dông dão cüa du khách trong nuâc và quc t& 

Các di chiu bOng luu dng dâ t chüc trên 330 bui chiu phim (trong 
do có 125 bui chiu phim v phOng, chông ti phm mua ban ngui qua biên 
giñ gm các phim: Biên Cuang; Nhà Tiên Tn; Thiên sir 99; Tây San hào Kin), 
tnrc các bui chiu phim dã tuyên truyn quan h hçip tác, hüu nghj truyn 
thong các nmc cia có quan h hqp tác vri tinh Tuyên Quang, nhu Han Qu&, 
Lao, Trung Quc... 

2. Cong tác van hóa di ngoii 
Tham muu Uy ban nhân dan tinh K hotch t chirc L don nhn Btng ghi 

danh cüa UNESCO Di san van hóa phi vQ.t th "Thirc hành Then cüa nguOi Tày, 
NUng, Thai a Vit Nam" và L hi Thành Tuyên näm 2020; k hoch thirc hin D 
an trin khai "Tuyên b ASEAN v vai trO cüa nn cong vi lam chat xüc tác trong 
vic dtt duçc Trn nhIn cong dng ASEAN 2025"; k hoch thirc hin Chuang 
trInh miic tiêu phát trin van hóa näm 2020; k hoach  tuyên truyn bin, dáo nàm 
2020; pMi hqp t chi'rc thành cOng Cu truyn hInh k nim 130 näm Ngày sinh 
Chü tjch H ChI Minh ti DInh Tan Trào, huyn San Duang. 

Tham mini vth Uy ban nhân dan tinh ni dung trInh Thu tuang ChInh phü d 
nghj xây mâi du tix dir an Bâo quân, tu b, ph%lc hi và phát huy giá trj di tIch 
quc gia dtc bit Tan Trâo, tinh Tuyên Quang gn vai phát trin du ljch dn näm 
2025; d nghj B Van hóa, Th thao và Du ljch duxa di san van hóa phi v.t th "Tn 
thuc si'r dicing cQn nuâc cüa nguai Tày tinh Tuyên Quang" vào Danh miic di san 
van hóa phi 4t th quc gia; xp hng di tIch ljch sü-vän hóa quc gia "Hang Nüi 
Bñt", xã Thuqng Am, huyn San Duang; d xut hçip tác phát trin du ljch giCa 
tinh Tuyên Quang vó'i thành ph Ha Ni näm 2020, giai doan  2021- 2025. 

Xây dirng chuang trInh và biu din ngh thut phiic vii bui g.p m.t 
cUa Ban Thu k Uy ban quc gia UNESCO Vit Nam và cuc g.p m.t Dti si'r 
các nuóc cüa Bt Ngoii giao; chuang trInh ngh thu.t phiic vli C.0 truyn hInh 
k nim 130 näm Ngày sinh Chu tjch H ChI Minh tai  DInh Tan Trào, huyn 
San Ducing. 

3. Cong tác t chfrc vã quãn 1 doãn can b di cong tác rnr&c ngoài và 
don doãn nithc ngoài vào dja phtrong 

3.1. Cong chüc, viên cht'c, doàn cOng tác ra nwâc ngoài 
- Tü ngày 01/01/2020 dn 3 1/5/2020, S Van hóa, Th thao và Du ljch 

không có cong chüc, viên chuc, doàn cong tác ra nuac ngoài. 

3.2. Doàn nu'óv ngoài vào thàm quan tgi ccr quan, don vj 

Tir ngày 01/01 dn ngày 3 1/5/2020 không dOn doàn khách nuâc ngoài vào 
tham quan tti các khu diem di tIch. 
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ifi. NHIIM VJ TRQNG TAM 6 THANG CUOI NAM 2020 
1. Tiêp tiic ban hành các van bàn chi do, huó'ng dn các don vj trçrc thuc 

Sô; Phông Van boa và Thông tin; Trung tam Van boa — Truyn thông và Th thao 
các huyn, thành phé t chüc tuyên truyn v chü trirnng, throng 1& cüa Dâng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc và các quy cljnh cüa tinh trong cong tác di 
ngoi; quan h ctii ngoi cüa tinh; thông tin v tInh hInh quc t dn nhân dan 
trong tinh. 

2. Tham mlxu vâi Uy ban nhân dan tinh t chüc L don nh.n Btng ghi danh 
cUa UNESCO Di san van hóa phi vt th "Thçrc hành Then cüa ngu1i Tày, NUng, 
Thai a Vit Nam" và L hi Thành Tuyên näm 2020; L k nim 75 näm Qu& 
dan Dai  hi ti Tan Trào (16/8); Ngày Cách ming tháng Tam (19/8) và Quc 
khánh nuâc Cong hOa xã hi chU nghia Vit Nam (02/9) 

3. Tham gia Chuang trInh "Qua nhUng min di san Vit Bc" näm 2020, 
tti Thai Nguyen. Tip tiic duy trI cng thông tin du ljch; trin khai thirc hin 
nhim vii näm 2020 trong D an "Xây d%rng h thng du ljch thông minh" tinh 
Tuyên Quang giai doan  2019-2020, tam nhIn dn 2025". Ma rng giao luu, 
biu din gitia Doàn Ngh thi4t dan tc tinh vai các dja phumg, khu vrc Va 
qu& t; San xut tài 1iu, n phm giäi thiu tim nàng phát trin du ljch, các 
giá trj di san van boa tiêu biu trén dja bàn tinh, xây dimg cac chi.rcing trInh, các 
1 hi van hóa ngh thu.t dc sc tham gia biu din tai  các s11 kin van hóa lan. 
Lien kt xüc tin du tu và hinh ãnh tuor, tuyn du ljch giCa tinh Tuyên Quang-
Thành ph Anseong, tinh Gyeonggi Han Quc; tinh Tuyên Quang-Xiêng 
Khoàng, Lao và nguqc li. 

4. Thirc hin t& cOng tác don tip, huOng dn các doàn khách quc th 
thäm quan các khu, dim di tIch, các dim du ljch, danh lam thng các trén dja 
bàn tinh Tuyên Quang. Tham gia các 1rp bi duông kin thirc, nghip v v thông 
tin di ngoi cüa tinh và cüa Trung uang t chirc. 

S& Van hóa, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cáo.!. 

Noi nhân: 
- S& Ngoai vii (t/h); 
- Lãnh dao Si; 
- Liru: VT; VP. Liêm 

 

GIAM DOC 
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