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BAO CÁO 
• .X •.X A , ., Kiem diem cong tac chi do, dieu hanh 6 thang dau nam, 

nhim viii, giãi pháp 6 tháng cuôi nãm 2020 

Thuc hiên chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh tai Van bàn s 15078/UBND-
TH ngày 23/5/2020 ye vic kim dim cong tác chi do, diu hành 6 tháng d,u 
näm, nhim vii, giâi pháp 6 tháng cui näm 2020, S& Van hóa, Th thao và Du 
ljch báo cáo kt qua nhu sau: 

Phn thfr nht 

KET QUA CONG TAC 6 THANG DAU NAM 2020 

I. Dánh giá kt qua cong tác chi do, diu hành 6 tháng du nàm 2020 
1. V linh vuc van hóa và gia dInh 
- Công tác tham mwu chi dgo: Tham milu trinh 1:Jy ban nhân dan tinh các du 

thào: K hotch t chüc các hot dng van boa, th thao, sir kin quan tr9ng nàm 2020; 
K hoch k nirn 75 nm Quôc dn Dii hi tti Tan Trào (16/8); Ngày Cách mng 
tháng Tam và Quc khánh nuóc Cong  bOa xã hi chü nghia Vit Nam (02/9); K. 
hoach t chtcc L don nhn Bang ghi danh cüa UNESCO Di san van hóa phi vt th 
"Thirc hânh Then cüa nguii Tày, Nàng, Thai a Vit Nam" và L hi Thành Tuyên 
näm 2020; Quyt dinh ban hành Ngàn hang ten duang, pM và cong trinh cong cong 
trên dja bàn tinh; Ni dung trInh Thu ti.thng Chinh phU d nghj 1p mO'i Di,r an Bào 
quãn, tu b, phitc Mi và phát huy giá trj di tIch qMc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên 
Quang g.n vai phát trin du ljch dn nàm 2025; TrInh B( Van hóa, Th thao và Du 
Uch dim di san van boa phi vt th "Tn thüc sCr diing cn nuóc cüa nguai Tày tinh 
Tuyên Quang" vào Danh mlic di san van hóa phi vt th quc gia; xp hang di tIch ljch 
sir-vàn bOa qMc gia "Hang Nüi But", xa Thuçmg Am, huyn Scm Duong; K hoach 
tng kt 20 näm thirc hin phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng dYi sng van hóa" 
giai don 2010-2020; D an sp xp 1.i t chüc b may cüa S& Van hóa, Th thao và 
Du ljch; Báo cáo cüa Uy ban nhân dan tinh so kt 5 n5m thirc hin Chi thj s 41-
CT/TW ngày 05/02/2015 cüa Ban BI thu (khóa XI) v vic thng cuang s11 lành do cüa 
Dang di vâi Cong tác quàn 1 và tê chüc 1 hi; Báo cáo tng kt 10 näm thrc hin 
CM thj s 46-CT/TW ngày 27/7/2010 cüa Ban BI thu v "CMng sir xâm nhp cUa các 
san phm van hóa dc hai  gay buy hoi dto due xã hi". 

Xây dimg k hotch cüa ngành chi d.o t chuc hott dng van hóa, th thao k 
nim các ngày 1 1&n cüa dt nuâc và nhim vii chIrth tn cüa cüa tinh; t chuc kim tra 
1 hi, dInh, d&n, chüa, hoit dng van boa và kinh doanh djch vi van hóa trên dja bàn 
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tinh; k hoch thirc hin D an trin khai "Tuyên b ASEAN v vai trô cüa nn cong 
vi lam chat xüc tác trong vic dit duccc Tm nhIn cong dng ASEAN 2025"; k 
hotch tuyên tmyn Di hi dai  biu Dâng b tinh Tuyên Quang l.n thir X\TII, nhim 
kS' 2020-2025; k hoach thiic hin Chuong trInh mic tiêu phát trin van hóa näm 
2020; k hoach tuyên truyn bin, dão näm 2020; k hoach tuyên tuyên truyn bão 
dam tr.t tr an toàn giao thông näm 2020; k hoach  thirc hin cong tác gia dInh nàm 
2020; k hoach thirc hin cong tác giãm nghèo näm 2020; k hoach tuyên truyn 
thirc hin D an "Chäm soc vi sr phát trin toàn din cüa trê em trong nhüng nàm 
du di tti gia dInh và cong dng giai doan  2018-2025" trên dja bàn tinh. 

Chi dao  các dcm vj sir nghip trirc thuc Si; PhOng Van hoá và Thông tin, 
Trung tam Van hoá, Truyn thông và Th thao các huyn, thành ph tuyên truyn 
phông, chng djch Covid-19; tuyên tmyn phOng, chng bnh Cüm A (H5N1) trén 
gia cm và i nguii...; thirc hin t& các nhim vçi chinh tn, các miic tiêu, chi tiêu k 
hoach nhà nuâc. Kt qua: 

- Cong tác tuyên tniyn, td chic hogt dç5ng van hóa phyc vy nhim vy chInh trj, 
chào mimg các ngày lê lOn. Lam m&i và thay ni dung 83 cilm c dng, dat  67% k 
hoach näm; treo 1.355 luçt bang rOn, khu hiu, dat  60% k hoach  nàm; biên tap 70 
chixong trInh thông tin, dat  65% k hoach nàm; dan dirng 10 chucing trInh, dat  59% k 
hoach nàm; thrc hin 890 bui tuyên truyn, dat  68% k hoach näm. Hoan thãnh thi& 
k maket, tranh c dng tuyên truy&n Dai  hi  Dai  biu Dãng b tinh 1n thCr )(\Tfl, 
nhim k' 2020 - 2025. Lam vic vói Ciic Van boa co sà chun bj ni dung Lien hoan 
tuyên truyM lixu dng toàn quc k nim Cách mng Thàng Tam và Quc khánh 2/9. 

- Hogt dç3ng bie2u diên ngh thut.' T chrc 21 bui biu din ngh thut chuyên 
nghip tai  các huyn, thânh ph& dat  17,5% k hoach  näm; phiic vii 21.000 luqt ngui 
xem. Xây dçrng chuong trinh và biu din ngh thut biki din phiic vi bui g.p mt 
cüa Ban Thu k Uy ban quôc gia UNESCO Vit Nam và cuOc gp mt Dai  si'r các 
nthc cüa B Ngoi giao; L phát dng thi dua, trin khai nhim vii nAm 2020; Hi 
ngh thông tin v tInh hInh kinh t-xã hi nàm 2020; các doàn cong tác cüa Trung 
uang dn lam vic tai  tinh; chirnng trInh ngh thu.t phiic vii Cu truy&n hInh k 
nim 130 nam Ngày sinh hü tjch H ChI Minh tai  Dinh T5n Trào, huyn Son Duong. 

- Hogt dç5ng din ánh: T chirc 502 bui chiu phim, dat 40% k hoach 
näm; phiic vii 137.410 luqt ngithi xem, dat  27% k hoach nàm (trong do cO 70 
budiphyc vy ddng bào MOng). Truâc mi bui chiu phim, cac di chiu bong km 
dng tuyên truyn chñ truong cüa Dâng, chinh sách pháp 1u.t cüa Nha nuóc dn 
nhân dan trong toàn tinh. 

- Hogt d5ng thzt vin: Nhpmâi 4.150 bàn, dat  59% kê hoach nam; cap 955 the 
bn d9c, dat  32% k hoach  nàm; phc vi 56.350 luqt b?n  d9c; luân chuyn 137.800 
luçit sách báo. T chirc tnmg bay gici thiu 300 bàn sách, báo, tu 1iu nhân k nim 
Ngày thanh ltp Dâng Cong  san Vit Nam (03/02), tai  Thu vin tinh. Phi hqp vâi 
Hi Nhà báo va các Co quan Báo chI trong tinh t chtrc Hi bao xuân Canh T 
2020 vi chü d "Báo chI Viçt Nam ddi mO'i, sang tgo, trách nhim vi lçri Ich cia 
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dat nuác và cia nhdn dan" và phát d5ng Giái báo chi toàn qudc v xáy dmg 
Dáng (Giái Baa lim yang) lcn th& V nàm 2020 tai  Quãng tru?mg Nguyn Tt 
Thành vói 900 n phm cüa g.n 600 loai  báo, tp chI, dc san chuyên san s Tt, 
s Xuân Canh T 2020 cüa Trung hang, các b, ban, ngành và các dja phi.rcing 
trong cá ni.râc, tnmg bay báo phát thanh truyn hInh Tuyên Quang và báo Tuyên 
Quang din tr. Phc vi,i xe ô to thh.r vin h.ru dng ti 6 dim trumg, thu hiit trên 
1.500 em hc sinh. Phii hcp vâi Tnnmg Ph thông dan tc ni trü THCS huyn 
Lam BInh; Tnxng THPT huyn Chiêm Hóa t chirc Ngày Hi d9c sách nàm 2020. 

- Cong tác báo tOn và phát huy các giá frj van hóa cia dan t5c, phc hi, báo 
tOn, tOn tao di tIc/i: Sixu t.m mri mâi 145 hin v.t, dt 72,5% k hotch nàm; 70 tài 
1iu, dit 47% k hoch näm; chinh 1 1.630 phiu tài 1iu, hin 4t. T chirc trin 
lam trên 170 ãnh vOi chü d "90 nám Dáng CT5ng san Vit Nam" ti Bào tang tinh; 
Ban Quãn 1 Khu du ljch ljch sü van hóa và sinh thai Tan Trào; trin 1am 142 ãnh 
nhân k nim Ngày thành 1p Dãng Cong  san Vit Nam; k nim 80 nam Ngày thành 
1p Clii b MO Than và mmg Dâng, mmg Xuân Canh T-2020 ti Quâng tru&ng 
Nguyn Tat Thành. Don 600 doàn khách, phic vi trên 45.000 krct khách thãm quan 
tai các Khu di tich ljch sü Tan Trào, Khu di tIch ljch sfr Kim Quan, Khu di tIch ljch si:r 
D.i hi II cüa EDâng ti Kim BInh; Dn thOr Chü tjch H Clii Mirth. T chüc khai qi4t 
khão c ti di chi Bãi Nuong, thj trtn Son Di..rang, huyn San Dixang. Hoàn thành 
kim kê 1 hi t?i  huyn Ham Yen, Yen San và huyn San Suang. Lp 03 h so di 
tIch ljch si:r-van hóa cAp tinh; 04 di tich ljch si:r - van boa cAp tinh. Lira ch9n nhãn 
chirng ljch sü; câu chuyn ljch sr trên dja bàn tinh gn vOn cuc dOn và sir nghip 
hot dng cách mng cüa ChU tjch H Chi Minh t?i  Tuyên Quang... dê thirc hin 
CAu truyn hinh k nim 130 näm Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh. 

- Phong trào "Toàn dn doàn kit xáy dyng &5i sd"ng van hóa", cong tác gia din/i: 
T chüc tp huAn cOng tác gia dmnh nàm 2020 cho 178 h9c viên là truOnng 

thOn, th dan ph, cOng chüc van hóa - xâ hi cüa 12 xã, thj trAn thuc huyn San 
Dixcing; Lien hoan Tiêng hat gia dInh näm 2020 ti huyn Ham Yen. Duy trI ho.t 
dng 15 câu lac  b, 25 nhóm phông chng bto 1irc gia dInh; D an "Tuyên truyn, 
giáo dyc dgo d&c li sang trong gia dlnh Vit Nam" ti 10 thOn thuc xâ An TuOng, 
thành ph Tuyên Quang. 

2. V linh virc the duc th thao 
TrInh Uy ban nhân dan tinh dr thào k hoch t chüc L phát dng toàn dan 

tp 1uyn mon bai phOng, cMng du& mrOc tinh Tuyên Quang näm 2020; dir thão 
k hoach  t chüc Ngày chy Olympic vi sirc khOe toàn dan và giâi Vit dã Tin 
phong tinh Tuyên Quang näm 2020. 

Xây dirng Diêu 1 t chüc giãi Vit dã Tiên phong näm 2020; Diu 1, k 
hoch t chüc L phát dng boi và t chüc giái bai toàn tinh näm 2020; Diu l, 
k hoch th chüc giài bong chuyn hoi näm 2020; k hoach tham gia giài VO djch 
Vt dan tc toàn quc lAn thi'i X)UV, nàm 2020. To chüc giãi bong bàn tinh Tuyên 
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Quang nàm 2020; giài bong chuyn hoi tinh Tuyên Quang näm 2020. Hu&ng dn 
các xã, phuôrng, thj trn t chüc các hoat dng th thao truóc, trong và sau Tt 
Nguyen dan Canh T nàm 2020. 

3. V linh vrc du Ijch 
TrInh Uy ban nhãn dan tinh phê duyt h trq kinh phi t chirc san xut thu san 

phm may tre dan cüa cci sâ san xuât thôn Ngâu 2, xä Hung Ms', huyn Chiêm Hóa; 
Dir an san xut thu san phm dan tinh cüa h kinh doanh ông Nguyn Van Corn, t 
Vinh Thjnh, thj trn Vinh Lc, huyn Chiêm Hóa tr ngun kinh phi Qu5' H trq phát 
trin du ljch tinh; d xu.t ni dung k hoach thrc hin cci c.0 1i ngành djch vi dn 
närn 2025 linh vrc du ljch; d xut hçip tác phát trin du ljch giia tInh Tuyên Quang 
vâi thành ph Ha Ni nàm 2020, giai doin 2021- 2025; d xut ni dung trin khai 
thirc hin huy dng du tu thirc hin 1rng phó vói bin di khI hu, tang tru&ng 
xanh và phát trin bn v€ng di vth linh vIc du ljch; dir thão báo cáo so kt 3 näm 
thirc hin Chixong trInh barth dng s 15-CTr/TU ngày 27/6/20 17 cüa Ban Thu?mg 
vi Tinh üy thirc hin Nghj quy& s 08-NQ/TW cüa B ChInh trj v phát trin du ljch 
trór thành ngành kinh t mifi nhçn. 

Xây dirng k hotch t chi'rc 02 l&p nghip v1i du ljch nàm 2020. Ph& hçip 
vài Uy ban nhãn dan các huyn, thành phá, CáC co quan, don vj lien quan thng cuôrng 
cong tác quân 1 nhà nixàc v du ljch và chi d.o các doanh nghip du ljch; các khu, 
diem du ljch dam báo boat  dng du ljch tong dip  Tt Nguyen dan Canh T näm 2020; 
trin khai thirc hin các bin pháp phông, ch6ng djch bnh viêm du&ng ho hp cp do 
ching mài cüa viruts Corona gay ra theo chi dao  cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch, 
Tng ciic Du ljch. 

Tang cung xüc tik, quàng bá du ljch tren tap chI doanh than Vit Nam, 
VTV1 Dài Truyn hInh Vit Nam, Truyn hInh k thut s VTC... Däng tãi thông 
tin du ljch thông qua trang thông tin din tr website "Sovhttdltuyenquang.vn"; trang 
thông tin din tir "L hi Thành Tuyên". Thithng xuyên cung c.p thông tin cho các 
doanh nghip ffi hành và khách du ljch nm b&t thông tin v các dim du ljch 
khách dn thàm quan trên dja ban tinh. T chuc chuong trInh kt n& doanh 
nghip kich CU du ljch Tuyên Quang huâng 1rng Chuong trInh Nguñ Vit Nam 
di du ljch Vit Nam. Phi hqp vâi các phông, don vi lien quan trin khai các 
buâc th?c hin D an "Xây dirng h thng du ljch thông minh" tinh Tuyên 
Quang giai dotn 20 19-2020, tarn nhIn dn 2025. 

Các khu, dim du ljch don 549.500 1uçt khách, dat  27% hoach nàrn, giàm 
56 so vâi cüng kS';  tong thu tt'r khách du ljch là 493 t' dng, dat  26% k hoach 
nàm, giãm 5 6,2% so vâi cüng kS. 

4. V cong tác kim tra, thanh tra, xir 1 vi phim 
TO chüc kim tra 18 1 hi, di tIch; 12 co s& hoat dng van hóa và kinh doath 

djch vi van bOa, th thao, du ljch và quãng cáo truâc, trong và sau Tt Nguyen an 
Canh T näm 2020 trên dja bàn tinh. Phi hçp vâi the co quan, don vj lien quan 



5 

kim tra, giám sat vic tm di'.rng các hot dng karaoke trên dja bàn tinh theo van 
ban chi do cüa Uy ban nhân dan tinh. Qua kim tra, 1p biên bàn nh.c nhâ, chn 
chinh 06 t quãn 1 di tIch thirc hin nghiêm các quy djnh cüa nhà nuc v Lut 
Di san Van hóa; xü pht vi phm hành chInh di vói 01 cá nhân có hành vi vi 
phm trong linh vrc quãng cáo s tin 3.500.000 dng. 

5. Cong tác cãi each hành chInh 
Ban hành k hoach  cãi cách hành chInh S& Van hóa, Th thao và Du ljch 

näm 2020; k hoach thirc hin cong tác kim soát thu titc hành chinh 11am 2020; k 
hoch tuyên truyn v cãi cách hành chInh näm 2020; k hoich cong tác pháp ch 
nàm 2020; k hoch theo döi tInh hInh thi hành pháp 1ut cüa SO; theo dOi thi hãnh 
pháp 1ut v xir 1 vi phm hành chmnh; k hoch thirc hin cong tác pháp ch näm 
2020; k hoch kim tra cong tác kim soát thu tiic hành chInh; kim tra, rà soát, h 
thng hóa van bàn quy phm pháp 1ut näm 2020; k hoich dào tao, bi di.rOng cOng 
chüc, viên chüc ngành van hóa, th thao và du ljch nám 2020; k hoich thisc hiên 
Nghj quyt s 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü v tip tiic thrc hin 
nhftng nhim viii, giái pháp chü yu cái thin môi tnrng kinh doanh, nâng cao 
näng lirc canh  tranh quc gia näm 2020. 

Trinh Uy ban nhãn dn tinh cong b 130 danh m11c thu tic hành chInh c.p 
tinh; 18 thu tiic hành chInh c.p huyn; 05 thu ti1c hành chInh cp xà thuc phm vi 
chirc nàng quãn 1 nhà nixóc cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch; 03 danh m1ic thu 
tVc hành chInh linh v1rc du ljch do Sâ Giao thông Vn tài thm djnh cp phép; d 
xut Danh m11c djch vii cOng trirc tuyn tIch hqp, cung cp trên Cng djch vi cOng 
Quc gia näm 2020 di vài thu tiic hành chInh giâi quyt thuc thrn quyn giài 
quyk'phm vi chüc näng quãn 1 cUa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch. 

Hoàn thành vic hqp nht Ban Quãn 1 Khu du Ijch ljch su van hóa và sinh thai 
Tan Trào vài Bão tang tinh; bàn giao nhân sir, cong vic, tài chinh, tài san, h so lien 
quan dn nhim vi phát trin du ljch cüa Ban Quãn l Khu du ljch ljch sir van hóa và 
sinh thai Tan Trào v Ban Quãn 1 các khu du ljch tinh theo Quyt djnh cüa Uy ban 
nhãn dan tinh. Hoàn thành th chüc thi tuyn viên chüc näm 2019. 

Tiêp tiic trin khai thirc hin phn mm quân 1 diu hãnh van bàn trên mOi 
tnrng mng; trin khai phn mm mt cüa din tcr ti S& van hóa, Th thao và Du 
ljch, 6 tháng du näm 2020, tiêp nhn và trã kt qua 44 h so, 100% h so giài quyt 
qua mOi trung mng (trong do, 20 h so' thông báo san phdm quáng cáo,. 01 h3 so' 
thông báo ti4v nhan  biu diên ngh thuat;  01 h so' d nghj cá'p phép kinh doanh 
karaoke; 01 ha so' cá'p gi4' phép diu chin/i kin/i doanh karaoke, 03 h so' c4o gia'y 
phép hogt dç5ng kinh doanh tM thao mon yoga,' 11 hc so' cOng n/ian  cci sO' liru tri du 
i/c/i dgt 1-2 sao; 02 ha so' cájp giá'yphép kin/i doanh lü han/i nç5i d/a; 02 ha so' c4v  th 
hu'Ong dJn viên du l/ch quác t4). Duy trI H thng quãn l cht krçing theo tiêu chu.n 
ISO 9001:2015 vào hot dng cüa S&, t?o  diu kin thun lçii trong cong tác tip nhn, 
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giâi quyt TTHC cho cá nhân, t chüc, trng bithe nãng cao näng lirc và tInh chuyên 
nghip cüa di ngü Cong chüc S Van hóa, Th thao và Du ljch. 

H. Dánh giá chung 
1. U'u dim 
Ngành van hóa, th thao và du 1ch dä barn sat sir chi do cUa Uy ban nhân dan 

tinh, B Van hóa, Th thao và Du ljch tp trung trin khai thirc hin nhim vii k 
hotch dixçc giao; kjp thñ tham mini vi Uy ban nhân dan tinh dir thão k hoch té 
chirc các sir kin van hóa chào mi'mg các ngày 1 1tn trong näm 2020; k hoach t 
chüc L don nhn Bang ghi danh cüa UNESCO Di san van hóa phi vt th "Thrc 
hành Then cüa nguiM Tày, Nüng, Thai ?i Vit Nam" và L hi Thành Tuyên näm 
2020. T chirc t& chucmg trInh ngh thi4t phiic vii Cu truyn hmnh k nim 130 näm 
Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh tai  DInh Tan ....... Triên khai các buóc thrc hin 
dir an Bào quàn, tu b, phiic hi và phát huy giá trj di tIch quc gia dc bit Tan Trào, 
tinh Tuyên Quang gn vñ phát trin du ljch dn nàm 2025; ban hành các chixcmg 
trInh, k hoach trin khai thrc hin các nhim vi cüa ngành; các van bàn chi dao 
tuyen truyn và trin khai phOng, chng djch bnh viêm du6ng ho hp do chüng mâi 
cüa viruts Corona gay ra; thng cix0ng thanh tra, kMm tra các hott dng van hóa, th 
thao và du ljch; kim tra cong tác phOng, chéng djch bnh viêm dung ho hp cp do 
chi:rng mói cüa vi rut Corona trong hoat  dng di tIch ljch s1r-vän hóa, danh lam th.ng 
cành trên dja bàn tinh. 

2. Hin chê, tin tai 
Do ãnh huâng cüa djch bnh Covid- 19 nên vic thiic hin mt s chi tiêu k 

hoach ducc giao chrn so vói k hoach (s bui chiu phim lu'u dng, s bui biu din 
ngh thut, t chüc các giãi thi du th thao, thu hut khách du ljch). 

Phn thfr hai 
NHEEM VIJ TRQNG TAM 6 THANG CUOI NAM 2020 

1. Tang cu&ng cong tác quãn i Nba nuic v van hoá, th thao và du ljch; 
cOng tác thanh tra, kim tra và có bin pháp quân l hiu qua d& vi các hoat 
dng van hoá, djch v11 van boa trên dja bàn tinh. TrInh Uy ban nhân dan tinh dir 
tháo sua di, b sung Quyt djnh s 28/2014/QD-UBND ngày 20/12/20 14 ban 
hành Quy djnh trách nhim quân 1, bão v di tIch ljch sir - van boa, danh lam 
thng cành, di 4t, cô 4t, bâo 4t quc gia trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

2. Tiêp tiic tuyén truyên, thc hin Nghj quyt Dai  hi Dàng b tinh 1n thu 
XVI, Nghi. quyêt Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thu XII cüa Dáng; tuyên truyên Dai 
hi dâng các cAp; tuyén truyn Dai  hi Thi dna yêu nuc tinh Tuyên Quang lAn thu 
V (2020 - 2025); tuyên truyn k nim các ngày 1 1rn trong nam 2020... Xây dirng 
chucing trInh ca müa nhac chào mrng Dai  hi  dai  biu Dãng b tinh lan thu XVII. 

3. Chi dao  t chuc thirc hin hoân thành các chi tiêu, nhim vii k hoach 
cong tác nàm 2020 (phong trio xây drng gia dInh van hóa, thôn, bàn, t dan ph 
van boa; k hoach chiu phim, biu din ngh thu.t chuyên nghip; h tr? Xây 
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drng tü sách trong nhà van hoá; nghiên ciru, siru tm tài 1iu, hin 4t, 1p h s 
khoa hçc di tIch...). 

4. Tham muu t chüc t& L don nhn Bang ghi danh cUa UNESCO Di 
san van hóa phi 4t th "Thirc hành Then cüa ngix?ii Tày, Nüng, Thai & Vit 
Nam" và L hi Thành Tuyên näm 2020; L k nim 75 näm Qu6c dan Di hi 
t.i Tan Trào (16/8); Ngày Cách mtng tháng Tam (19/8) và Quc khánh nithc 
Cong hOa xâ hi chü nghia Vit Nam (02/9). Phi hçp vói Ciic Van hóa Ca sâ 
chun bj các diu kin khai mtc cuc thi tuyên truyn liru dng toàn quc näm 
2020, tai  Tuyên Quang. 

5. TrInh I:Jy ban nhân dan tinh chü tnxcing du tu và trin khai thirc hin dr an 
Báo quãn, tu b& phiic hi và phát huy giá trj di tich quc gia dc bit Tan Trào, tinh 
Tuyên Quang gän vOi phát triên du ljch dn näm 2025. Trin khai các buóc dii an tu 
b, bão trI nhóm tuqng và phü diêu thuc Quãng tru&ng Nguyn Tt Thành; dr an 
duy tn h thng cay xanh, cay cãnh và boa ti Khu di tIch Quc gia dc bit Tan 
Trào; 1.p dt h thng am thanh ti Kbu di tIch quc gia dc bit Tan Trào. 

6. Tt! chüc các giâi thi du th thao toàn tinh näm 2020. Däng cai t chüc giãi 
Pencaksilat tré; giãi Vt dan tc tré toàn quc näm 2020. Chun bj lirc krcrng vn 
dng viên tham gia các giãi thi du th thao toàn quc và khu vrc. 

7. T chüc các 1&p tp hun bi di.rOng nghip v du ljch theo k hoich. Tham 
gia Chucing trình "Qua nhftng min di san Vit Bc" nàm 2020, ti Thai Nguyen. 
Tiêp tçc duy trI cng thông tin du ljch; thrc hin D an "Xây dirng h thng du 
ljch thông minh" tinh Tuyên Quang giai doin 2019-2020, tm nhIn dn 2025". 
Dy manh  cong tác tuyên truyn xüc tin quâng bá du ljch. Tang ci.r&ng t chirc 
các hoat dng lien kt, khão sat, hcip tác d xây dirng các chucmg trInh lien kt 
phát trin du ljch trong tinh và các tinh thành trong nilâc và quc t. 

Sâ Van boa, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cao./. 

Nui nhân: 
- Bô VHTT&DL; 
- Thixng tr%rc Tinh u; 
- HDND tinh 
- UBND tinh; 
- Ban TG Tinh ui'; 
- Ciic Vn hoá cci si; 
- Sà KH&DT; 
- Ciic Thng kê; 
-Länhdo So; 
- Luu VT; VP. 

 

GIAM DOC 

 

B/c 

Au Th Mai 
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