
UBND TINT-I TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

VA DU L4CH 

S& 156/VHTTDL-VP Tuyên Quang, ngày 05 tháng 3 nám 2020 
V/v Ljch cong tác tháng 3 näm 2020 

KInh gui: 

- Thy ban nhân dan tinh Tuyên Quang; 

- B Van hóa, Th thao và Du lich. 

Can ciTr Ljch cong tác cüa Tinh üy và Uy ban nhãn dn tinh tháng 3 11am 2020; 
can cir Chuang trInh cong tác nãm 2020, S Van hóa, The thao và Du ljch xây 
dimg ljch cong tác tháng 3 nàm 2020: 

(Co bieu chi tiê't kèin theo) 

Các phông chuyên mon nghip vçi; các don vj sr nghip trirc thuc can cCr 
ljch cong tác cUa S& xây dirng ljch lam vic chi tiêt dê thrc hin. 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch Tuyên Quang trân tr9ng báo cáo ThJy ban 
nhân dan tinh, B Van hóa, The thao và Du ljch. 

No'i nhân: 
- Nhu kInh gCri; 
- Die Nguyn The Giang, 
Phó Chti tjch UBND tinh; 
- Van phOng Tinh tiy; 
- Länh dao SO; 
- Các phông chuyên mOn nghip vv; 
- Các dan vj sir nghip trrc thuc; 
- Luu VT; VP. 

GIAMBOC 

Au Thi Mai 

CONG HOAXA HOT CHU NGHIA \TIT NAM 
Dc IIp - Tir do - Htnh phutc 



L!CH CONG TAC CUA sO' VAN HOA, THE THAO VA DU LTd 
THANG 3 NAM 2020 

(Kern theo Cong van sO'. /VHTTDL- VP, ngày /3/2020 cia So' Van hoá, The thao và Du 1ich) 

Ngay/thu' Noi dung cong v.ec 
Phân cong 
- 

lanh dto So' 
Don vi 

.: thiyc hiçn 
Don vi 

phoi hçvp 
02-3 

Thz hai 
Trmnh Uy ban nhân dan tinh ban hành Ngân hang 
ten duO'ng, pM và cong trInh cong cong trên dja 
bàn tinh Tuyên Quang 

Giám dc PhOng Quãn 1 
Di san van hóa 

Tham muu vâi Uy ban nhân dan tinh dê xuât ni 
dung Kê hoch thçrc hin ca câu 1i ngànli djch 
vi den nãm 2025 linh vxc du ljch. 

POD Lê Thanh 
Son 

PhOng Quãn 1 
Du ljch 

04-3 
Thu' tu' 

Hoàn thành dir thão báo cáo k& qua thirc hin 
Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng diii 
song van hóa" nãrn 2019 và kê hoch thc hin 
nàm 2020 

PGD Nguyn 
Van Hôa 

Phông Xây dimg 
nêp song van hóa 

và Gia dInh 

Xây di.rng k hoich thrc hin Chuong trmnh ml,ic 
tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mâi thuc lTnh 
vuc van hóa, the thao và du lich näm 2020. 

POD Nguyn 
Van Hôa 

Phông Xây dirng 
nêp song van hóa 

và Gia dmnh 
Tham gia biu din và giâi thiu Di san van hóa 
phi 4t the "Thic hành Then" tai  B Ngoi giao 
nhân djp B Ngoi giao to chirc gp mt k 
nim Ngày Quoc tê phi nü 08/3 

Giám dc Doàn Ngh thut 
dan tôc tinh 

Phông Quàn 1 
Van hóa 

053 
Thunà,n 

Hoàn thành báo cáo kt qua thuc hiên D an 
Bao ton, phat trien van hoa cac dan t9c thieu so 

tinh Tuyên Quang giai don 2016 - 2020", trInh 
Uy ban nhân dan tinh 

Giám dc Phông Quán 1 
i san an oa D ' V h' 

Tharn gia gop vào dx thão Ngh djnh quy djnh 
chi tiêt môt so diêu cüa Luât Thu viên 

PGD Lê Thanh 
s 

Phông Quãn i 
Van hóa 

Thu vin tinh 

PMi hgp vth Ban Thanh thiu niên (VTV6) - 
Dài Truyên hInh Vit Nam chuân bj các diêu 
kin (1ira chçn nhân chüng ljch sü; câu chuyn 

PGD Nguyn 
Van Hôa 

Phông Quãn i 
Van hóa 

Phông Quán 1 
Di san VAn hóa 



2 

Ngay/thtr Noi dung cong viec Phân cong 
lanh do So' 

Don vi . thirc h.çn 
Do'n vi 

phoi h9p 
1ch sü ye Bác Ho trong thai gian a và lam vic 
ti Tuyên Quang...) dê thirc hin Câu truyên 
hInh kr  nim 130 nàm Ngày sinh Chü tjch Ho 
ChI Minh 

06-3 
Thu'sau 

Tham muu vai Uy ban nhân dan tinh trInh các 
. . . b9, nganh lien quan tham dnh Ho so dieu chrnh 

Dir an bâo quân, tu bô, phi1c hôi và phát buy giá 
trj di tIch quôc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyén 
Quang gän vOi phát triên du ljch den 11am 2025 

Giárn dc Phông Quán 1 
Di san van hóa 

TrInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt h trg 
kinh phi to chüc san xuât thu san phâm may tre 
dan cña co sa san xuât thôn Ngâu 2, xã Hung 
M5, huyn Chiêm HOa và Dir an san xuât thu 
san phâm dan tInh cUa h kinh doanh ông 
Nguyen Van Corn, to Vinh Thjnh, thj trân Vinh 
Lc, huyn Chiêm Hóa ti'r nguôn kinh phi Qu5 
H trçY phát triên du ljch tinh Tuyên Quang. 

PGD Lê Thanh 
San 

Phông Quân l 
Du lich 

Phông K hotch 
- Tài Chiflh 

09-3 
Thwhai 

Dx h9p Thrnmg tryc Tinh üy. Giám dc 

Tham rnuu quy& djnh thanh 1p Ban chi do, 
Ban To chrc các ngày lê lan va sir kin ljch sü, 
van hóa quan tr9ng cüa tinh näm 2020 

Giám dc Phông Quân 1 
Van boa 

10-3 
Thit ba 

Hoàn thành dir thâo báo cáo cüa Uy ban nhân dan 
tinh so két 3 nãm th%rc bin Chuong trIflh hành 
dng so 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 cüa Ban 
Thuô'ng vii Tinh üy thirc hin Ng quyêt sO 08- 
NQ/TW cüa B ChInh tn ye phát triên du ljch tra 
thành ngành kinh tê miii nhç)n. 

PGD Lê Thanh 
SOil 

PhOng Quán l 
Du ljch 

12-3 
Thzrnárn 

Báo cáo kt qua cong tác qu I, nhim vii tr9ng tam 
quy 1112020 

Giám dc Van phông Các phOng 
chuyen mon 
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Ngay/thu' Noi dung congviec Phãn cong 
- 

lanh &io So' 
Do'n vi 

thirc hiçn 
13o'n vi 

phoi h9'p 
13-3 

Thu'sau 
Hoãn thành báo cáo so kt 5 näm thyc hin Ng 
quyet so 15-NQ/TU ngay 22/5/2016 cua Ban 
Thumg vç Tinh üy khóa XVI ye xây dirng nhà vn 
boa thôn, ban, to dn phô gn vO'i sn the thao và 
khuôn viên trên dja bàn tinh giai don 2016 -2020 

PGD Nguyn 
Van Hoa 

Phông Xây dixng 
nep song van hoa 

và Gia dInh 

Báo cáo cong tác thanhtra, giái quyêt khiêU 
ni, to cáo và phOng, chông tham nhüng qu I 
näm 2020 

Giám dc Thanh tra S Phông K hoch 
Tài chInh 

16-3 
Thu' hai 

Hoàn thành dir thâo k hoch cüa Uy ban nhân 
. dan tmh to chuc ky nim 75 nam Quoc dan du 

hi tti Tan Trào (16/8); 75 nàm Ngày Cách 
ming tháng Tam và Quoc khánh rnthc Cong boa 
xã hi chü nghia Vit Nam. 

Giám dc Phông Quán 1 
Van boa 

18-3 
Thu' tu' 

Di,r h9p Ban Thung vi Tinhñy k' thir 53. Giám dôc 

203 
Thu'sau 

Dix h9p tiu ban van kin Dui hi dti biu Dàng 
b tinh ln thu XVII nhiêm kS'  2020 - 2025 

Giám dc 

U' ay Th'b 2  
To chüc Ngày chy Olympic vi sirc khOe toàn 
dan va giâi Vit dà Tiên phong tinh Tuyên 
Quang nãm 2020. 

PGD Nguyn 
Van HOa 

Phông Quán 1 
The thao 

Các phông 
chuyên mOn; các 
don vj sii nghip 

trixc thuc S& 
233 

Thu'hai 
Dix h9p Uy ban nhân dan tinh kST tháng 3 Giám dc 

Th&ba 
Xây dmg k hoch thirc hin Nghj quyt s 
02/NQ-CP ngay 01/01/2020 cua Chrnh phu ye 
tiêp tiic thirc hin nhüng nhim vii, giài pháp chü 
yêu cái thin môi trumg kinh doanh, nâng cao 
näng lirc cnh tranh quOc gia nàm 2020. 

Giám dc Van phông S Các phOng 
chuyen mon 
nghip v 
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Ngày/thfr Ni dung cOng vic 
Phân cong 
lãnh do S& 

Do'n vj 
thrc hin 

Don vj 
phôi hqp 

25-3 
Thitu' 

Hoàn thành du thào D an sp xp li t chCrc b 
may, so lu'çing cap phó các co quan, do'n vi trirc 
thuc Si V hóa, Th thao và Du ljch dam bào 
tinh gç11, nâng cao hiu 1rc, hiu qua hott dng, 
trinh Uy ban nhân dan tinh 

Giám d& Phông T chrc 
Pháp ch 

Các phOng 
chuyên mon 
nghip vçi 

26-3 
Thz' náni 

Chun bj tài lieu ph%ic v%i hçp Thuè'ng trirc Tinh 
üy cho kin: 

- K hotch t chüc L hi Thành Tuyên näm 
2020; k hoach t chirc L k' niêm 75 näm cách 
mtng Tháng Tam và Quc khánh 02/9; 

- Báo cáo sa kt 3 11am thrc hin Chucing trInh 
hành dng s 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 cüa Ban 
Thuing vii Tinh üy thirc hin Nghj quyt s 08- 
NQ/TW cüa B ChInh trj ye phát triên du ljch tth 
thânh ngãnh kinh t müi nh9n 

Giám dc 

PGD Lê Thanh 
Scm 

Phông Quán 1 
Van hóa 

PhOng Quàn 1 

Dulich 

Du h9p Ban Chi dao  Xây dirng nông thôn mâi 
tinh Tuyên Quang 

PGD Nguyn 
Van Hôa 

273 
Thi'sáu 

Dr h9p Thu&ng trrc Tinhüy. Giám dc 

Trong 
tháng 

Tip t%ic quán trit sau stc tinh thn "chng djch 
nhu cMng gic", d cao cânh giác, không ducic 
1c là, chü quan; thuc hin nghiêm, dy âü các 
giãi pháp phông, chông theo chi dto cüa Ban BI 
thu Trung uang Dàng, Thu tuàng ChInh phü, b, 
ngành, trung uang và cña tinh. 

Giám dc Các phông chuyên 
mOn nghip vii; 
các dan vj sir 

nghip trirc thuc 
S 

Trong 
thãng 

T chiirc kim tra các hoit dng van hóa, th 
thao, du ljch va quãng cáo trên dja bàn tinh. 

Giám dc Thanh tra Sâ Các phông chuyên 
mon nghip vçi 

thuôc Si 



5 

Ngay/thu' Noi dung cong viec 
Phân cong 
- Ianh do So' 

Don vi 
. thirc hiçn 

Don vi 
phoi h9p 

Trong 

thang3 
Të chiTrc kim ké l hi trên da bàn thành ph 
TuyenQuang. 

Giám dc Phông Quàn l 
Disãnvänhóa 

Trong 

thang 
Tham muii dê nghj B Van hóa, Th thao và Du 
ljch chü trI h9p vth các tinh có di sn Then chuân 
b to chCrc L don nhn bang ghi danh cüa 
UNESCO di san van hOa phi vat the "Thuc hành 
Then cña nguOi Tày, Nüng, Thai Vit Narn". 

Giám dc Phông Quàn 1 
Di san van boa 

Phông Quân 1 
Van hOa 

Trong 

thang 
Tham mu'u ni dung lam vic vâi TiJy ban nhân 
dan tinh Bäc Kn phôi hçip triên khai xay dçrng Ho 
sa Khu di san thiên nhiên Ba Be (tinh Bäc Kan) - 
Na Hang (tinh Tuyên Quang) trInh UNESCO 
cong nhn là Di san the giâi. 

Giám dc Phông Quãn 1 
Di san van hóa 

Trong 

thang 
Tip tic duy trI Cng thông tin du ljch thirc 
hiên Be an "Xây dirng h thông du ljch thông 
rninh" tinhTuyên Quang giai doan 2019-2020, 
tam nhIn den 2025. 

PGD Lé Thanh 
San 

Phông Quán l 
Du ljch 

Trong 

thang 
Chü tn, phéd hçip vói các ngành, Ca quan, dan 
vj lien quan báo cáo kêt qua triên khai thirc 
hin Quyêt djnh sO 1780/QD-TTg ngày 
12/10/2011 cüa Thu tithng ChInh phü ye vic 
phê duyt Dê an Xây dirng dcii sOng van hóa 
cOng nhân các khu cOng nghip den 11am 
2015, djnh huOng den näm 2020 

PGD Nguyn 
Van Hôa 

PhOng Xây d1rng 
Nêp sOng van hóa 

và Gia dInh 

PhOng Quán l 
Vãnhóa 

Trong 

thang 
Tip tiic trin khai các buác xây dimg Khu tuâng 
niêm các vi tiên bôi cách mng ti Tan Trào 

Giám dc PhOng Quãn 1 Di 
san Van hóa 

PhOng K hoch - 
Tài chmnh 

Trong 

thang 
Tnin khai các ni dung k hoch thi tuyn 
viên chi.rc 11am 2019 (lTnh vuc van hóa, the 
thao và du lich) 

Giám d& Hi dng thi tuyn 
vien chirc 
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Ngàyfthfr Ni dung cong Phãn cong 
lãnh do So' 

Dn vj 
thirc hin 

Dn vj 
phôi hqp 

31-3 
Thzba 

Giao ban dánh giá cong tác tháng 3, 1rin khai 
thim vii tháng 4/2020. 

Giám d6c Van phông S Các phông chuyên 
mon thuc S 
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