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BAO CÁO 
Vic thic hin các kt 1un, kin ngh cüa Hi dông nhân dan tinh 

Thixc hin Cong van so 397/HDND-VP ngày 26/8/2020 cüa HOi  dng nhân 
dan tinh v vic báo cáo thirc hin các kin nghj cüa Hi dng nhân dan tinh, S 
Van hóa, Th thao và Du ljch báo cáo, nhii sau: 

I. Thrc hin Kt 1un so 11IKL-HDND ngày 17/12/2018 cht vn tti ky 
h9p thfr 7 HDND tinh ye vic dt ten dtro'ng ph& cong trInh cong cong ti các 
do thj trên dja bàn tinh 

1. Cong the chi dio, diu hành 
S& Van hóa, Th thao và Du ljch trin khai các buâc tham mu'u, d xut Uy 

ban nhân dan tinh v vic dtt ten, di ten di.r?ng ph, cong trInh cong cong trên dja 
bàn tith,cii th: PhM hçip vâi Uy ban nhân dan các huyn, thành ph tin hành tng 
kim kê, rà soát vic dtt ten, d& ten clu&ng, ph, cOng trInh cong cong trên dja bàn 
tinh (tuye'n dzthng, M, cOng trInh cOng c5ng dã có ten và chwa có ten); tng hçp 
dánh giá thrc trng v cong tác quán 1 vic dt ten duông, ph& cong trInh cong 
cong trên dja bàn các huyn, thành ph; báo cáo và tham muu, d xut Uy ban nhân 
dan tinh v vic dt ten, di ten du&ng ph& cong trInh cong cong trên dja bàn tinh 
theo quy djnh cüa Nghj djnh s 91/20051ND-CP ngày 11/7/2005 cüa ChInh phü; 
Sâ Xây dirng chU trI, pMi hqp vó'i các sâ, ngành; Uy ban nhân dan các huyn, thành 
ph thng nht vic dánh s và gn bin s nhà trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

2. KIt qua thrc hin 
2.1. Cong tic quin If vic dt ten diro'ngph6 và cong frmnh cOng cong: 
Trên cci s& dánh giá dy dü, chInh xác thçrc trng v vic dt ten, di ten du&ng 

pM, cOng trInh cOng cong trën dja bàn tinh, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tham 
muuliJy ban nhân dan tinh ban hành Quyt djnh thành 1p  Hi dng tu vn tinh v dltt 
ten, di ten dumg, pM và cong trInh cong ctng trên dja bàn tinh; ban hành Quy ch 
boat dng cüa Hi ding tu' vn tinh v dt ten, di ten &r&ng, pM và cong trInh cOng 
cong trên dja bàn tinh; thành 1p To thu k giñp vic Hi dng; ban hành Quyt djnh 
phê duyt Ngân hang ten duông, pM và cOng trInh cOng cong tren dja bàn tinh. Hung 
dn Uy ban nhân dan các huyn, thành pM xây dirng D an dt ten, d& ten duông, 
pM và cOng trmnh cong cong tren dja bàn quán 1 d trmnh Hi dng tu vn tinh thm 
djnh và t chirc thrc hin; tang cu&ng cong tác kim tra, kjp thai phát hin nhung ten 
duô'ng, pM tráng nhau, chua ding vói ngân hang ten d d nghj Uy ban nhãn dan tinh 
xem xét trInh HOi  dng nhân dan sira d&. 



2 

Can ci h thng Ngân hang ten dithng, ph vâ cong trmnh cong cong trén dja 
bàn tinh dà duoc Uy ban nhân dan tinh phê duyt, Uy ban nhân dan các huyn, 
thành ph dã tin hành tng kim ké, rà soát vic dtt ten, di ten thrông, ph& cOng 
trInh cong cong  trén da bàn; tuyên truyn dn các t.ng 1p nhân dan v vic dt 
ten dthng ph và cOng trInh cong cong; nghia, si,r kin ljch sü, giá trj di tIch danh 
lam thing cãnh, cOng trng danh nhân duçic chn d dt ten. Hin nay, thj trn Vinh 
Lc, huyn Chiêm Hóa dà hoàn thành xây dirng dir tháo D an dt ten ththng, ph 
trên dja bàn thj trân Vinh Lc, t chirc 1.y kin cüa nhân dan, gui Sâ Van hóa, 
Th thao và Du ljch (co quan Thuông trirc Hi dng) trInh Hi dng til vn tinh 
thm djnh; TiJy ban nhân dan thành ph Tuyên Quang dang trin khai rà soát 1p b 
sung bin s nhà con thiu di vâi các tuyn duông, pM dâ có ten. D& vth cac tuyn 
duing, pM chua có ten, bin s nha, tip tiic rà soát, d xây dirng phwmg an thrc hin 
theo quy djnh. 

2.2. Cong tác ddnh s6 và gn biên sO nhà trên dja bàn tin/i Tuyên Quang 
Hin nay, vic dánh s và gn bin s nhà trên dja bàn toàn tinh dugc thirc 

hiên cu th nhu sau: 
- Thành pM Tuyên Quang: Dã hoàn thành vic dánh s và gn bin s nhà 

theo quy djnh. 

- Huyn Ham Yen: Hoàn thành 95,42% vic dánh s và gän biên so nhà ti 
tM trn Tan Yen, tai  các xâ chua trin khai thrc hin. 

-Huyn Son Dixcrng: 05/25 t dan pM thuc thj trn San Ducrng hoàn thành 
vic dánh s và gn bin s nhà, ti các xã chua trin khai thrc hin. 

- Các huyn Na Hang, Chiêm Hóa, Lam BInh, Yen San chua thirc hin dánh 
s và gn bin s nhà. 

3. Nhü'ng khó khän, bat cp 
Trong qua trInh trin khai thiic hin vic dt ten du&ng ph& cong trInh cOng 

cong và dánh s& gn bin s nhà trén dja bàn các huyn, thành pM con gp mt s 
khó khän, vung mc, cii th: Chua có Quy& djnh thành 1p do thj, chixa hInh thành 
thj trn (Yen Son, Lam BInh); mt s huyn dang tin hành 1p diu chinh quy 
hoach chung trong do có vic s.p xp lai  mt s khu dan cu tren dja bàn; vic dánh 
s và gn bin s nhà chü yu thirc hin tü kinh phi xâ hi hóa cüa các t chuc, cá 
nhân, h gia dInh, chiia có sr M trçl kinh phi tir nhà nuóc. 

II. Thirc hin kin ngh tii Báo cáo s6 44/BC-HBND ngày 31/5/2017 v kêt 
qua khão sat vic thiyc hin Lu@ th diic th thao trên d!a  bàn tinh 

1. Vic triên khai thtrc hin tng th phát trin stj nghip th diic th 
9 A A thao tinh Tuyen Quang den nam 2015, d!nh  hirong den nam 2020 
Trong nhüng näm qua các cp üy Dãng, chinh quyn tr tinh dn co so dã 

quan tam lath dao,  chi do cOng tác phát trin th dic th thao, dy manh  phong 
trào th diic th thao qun chüng. Phong trào th diic th thao cüa tinh dä có nhiu 
chuyn bin tich crc, phát trin rng rãi Ca v s luqng và ch.t luçing, thu hut dông 
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dâo các tng lap nhân dan tham gia tp 1uyn, ph bin là các môn: Bong dá, cu 
lông, bong bàn, bong chuyn; các mon th thao dan tc truyn thing (day g.y, bn 
nO, tung con, di kà kheo...) duçic khcii dy và phát trin, phic vii nhân dan trong các 
dip l, tht, ngày k' niem  cüa dt nixâc và nhim vii chInh trj trên dja bàn. Thông 
qua do gop ph.n nâng cao nhn thüc cho mi ngi.thi dan v tp 1uyn th thao nâng 
cao süc khOe phiic vii lao dng, h9c tp Va cong tác. 

Dn nay toàn tinh có 30% dan s tp th diic th thao thuO'ng xuyên tang 4,4% 
so vi näm 2016; 25% s h gia dInh th thao tang 3,7% so vâi näm 2016; 350 câu 
lac b TDTT thi.thng xuyên boat  dng tang 40 so vói nàm 2016; s dti th thao cci 
sa 4.03 0 di, s vtn dng viên th thao cci sâ 44.500 4n dng viên. 

Phong trào th diic th thao trong cong nhân viên chüc lao dng thumg xuyen 
thrqc duy trI. Hang näm các c quan, thm vj thu&ng xuyên t chüc các giài thi du, 
giao lu'u th thao nhm nâng cao th cht, tinh thin cho cong chirc, viên chüc. Dn 
nay, toàn tinh có 50% s CNVCLD tham gia luyn tp th diic, th thao thuO'ng xuyên; 
100% s tnrmg h9c t chirc dy ni khoá theo quy djnh; 100% s truang th chCrc 
t& hot dng ngoi khoá; 70% can b, chin s' cOng an ttp 1uyn th dic th thao 
thu&ng xuyên; 99,9% can b, chin s cong an dat  tiêu chun rèn luyn th 1irc; 
hang nàm kim tra chin si khoé dat  100% chin si khOe theo tiêu chun quy djnh 
cüa B Cong an và B quôc phOng. 

Duy trI dào tao,  hun luyn tai  Trung tam HuAn 1uyn và thi du th d1ic th 
thao 30 v.n dng viên nàng khiu a các môn: cu lOng, din kinh, bong bàn, 
pencaksilat, bong dá, vovinam; 64 4n dng viên di tuyn tré các môn: wushu, 
pencaksilat, vovinam, kickboxing, bong dá, vO c truyn, 4t, muay, dua thuyn; 
14 4n dng viên di tuyn tinh các môn: Pencaksilat, wushu, dua thuyn. 

Th thao thành tIch cao giành duqc nhiu kt qua quan tr9ng, ti'r näm 2017 dn nay 
tham gia 68 giãi th thao khu vrc và toàn quc, k& qua dat  253 buy chuang (trong do, 
38 buy chucing yang, 68 buy chixng bac,  145 buy chuang dng); 06 v.n dng viên dat 
kin tuó'ng; 21 vn dng viên dat  cp I 

2. Vic tham mini, d xut co ch chInh sách phñ hqp nhm thu hut ngun 
hrc, du tur phát trin slr nghip the di.c th thao cüa tinh 

Dã tham mini vai Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh ban 
hành Nghj quyt s 10/2019/NQ-HDND ngày 01/8/2019 cüa Hi dng nhân dan 
tinh v vic quy djnh müc chi và sü diing kinh phi thirc hin ch d dinh dung di 
v&i hun 1uyn viên, vn dng viên th thao thành tIch cao trên dja bàn tinh Tuyên 
Quang; Nghj quyk s 07/2019/NQ-HDND ngày 01/8/2019 cüa Hi dng nhân dan 
tinh v vic Quy djnh mirc thu, di tuqng thu, ch d thu, np, quàn 1 và si dng 
phi th.m djnh c.p gi.y chirng nhn dü diu kin kinh doanh boat dng c sâ th thao, 
câu lac  b th thao chuyên nghip áp diing trén dja bàn tinh Tuyên Quang. 
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, .- 3. Kho khan, h.n che 

- Phong trào th dic th thao qun chüng dã phát trin nhixng chua dng deu 
& các vüng, các mon th thao. 

- Các thit ch th thao t1r tinh dn các huyn, thành ph con thiu, chua dáp 
img dixcic thu cu tp Iuyn và thi du th thao cüa ngu&i dan. 

- Cong tác xã hi boa dã duçic quan tam nhimg chu'a thirc sir sâu rng và du 
khp, chua có nhiu té chüc du tu cho các hott dng và xây dirng thit ch th thao. 

ifi. Thirc hin kin nghj tai Báo cáo so 129/BC-HDND ngày 26/11/2016 
thâm tra tInh hlnh thirc hin nhim vti phát trin van hóa - xã hi, chInh sách 
ton giáo trên d!a  bàn tinh nám 2016; nhim v11 và giãi pháp phát trin VII-
XH, chInh sách ton giáo nãm 2017 

1. Cong tác kiêm tra, huó'ng dn vic quãn I2, sfr diing nhà van hóa xa, 
nhà van hóa thôn, bàn, to dan ph 

* Cong tác kiê'm tra: Can clr K hoach  hng näm cüa W ban nhân dan tinh, 
theo chüc näng nhim v1i và các chi tiêu, tiêu chI ngành ph%i trách, Sâ Van boa, 
Th thao và Du ljch cia chü dng theo dôi, hithng dan, quân 1, kim tra, don dc 
và thm djnh vic quãn 1, sir diing nba van hóa xã, thôn, bàn, t dan ph gn vâi 
thirc hin cac tiêu chI v van boa, cii th: Tiêu chi s 06 v ca s& 4t chat van hóa 
và tiêu chI s 16 v van boa di vôi các thôn, bàn thuc 29 xä dim xây drng nông 
thôn m&i giai doan  2016 - 2019, c11 the: Näm 2016 (9 xa); nàm 2017 (7 xã), näm 
2018 (6 xa); nàm 2019 (7 xâ). 

Tü näm 2016 - 2019, cia tin hành kim tra 1ng ghép cOng tác quán 1 si:r 
dung và vic t chrc hoat  dng cüa nba van boa xâ, thôn, t dan ph tai  28 xã, 
phu&ng, thj trn; 112 thôn, bàn, t dan ph thuc các huyn Na Hang, Ham Yen, 
Yen San, San Duang gn v&i cong tác kim tra tInh hInh thirc hin Phong trào 
"Toàn dan doàn k& xây dirng d&i séng van hoá". 

* COng tác hu'àng dan: Vic quãn 1, hu&ng dn si:r diing và nâng cao hiu 
qua boat dng nhà van boa xã, nhà van hóa thôn, bàn, th dan ph duge thiic hin 
thu&ng xuyên gn vOi qua trInh trin khai thrc hin chuong trInh mlic tiêu quc 
gia xây dirng nOng thôn m&i cüa tinh. Hang 11am, S& Van hóa, Th thao và Du 
ljch cia tham muu, xây dirng d an, k hoach hithng dn kjp th&i các huyn, thành 
ph trong vic trin khai thirc hin chuo'ng trmnh miic tiêu quc gia xây drng 
nông thOn m&i thuc linh virc ngành quàn 1, cii th: Tiêu chI s 6 v ca s& vt 
cht van hóa, trong do có hu&ng dn dánh giá v cong tác quail 1, sü diing và 
nâng cao hiu qua hoat  dng cüa h thng nhà vAn boa xä, phu&ng, thj tr.n, nhà 
van hOa thôn, bàn, t dan và tiêu chI s 16 v vAn bOa ('chi tjlt tgi biê'u kern theo). 

* COng tác tp huO'n, bi du'ông nâng cao kié'n th&c v quán i, td chz'c hogt 
dç3ng các thiê't ché' van hOa, the thao tii cct th 

Tr nAm 2016 - 2019, to chirc 03 1&p tp hun cho 240 h9c viên thuc 42 xA 
th?c hin chuang trInh miic tiêu quôc gia xây drng nông thôn mói giai doan 2016- 
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2020, ci th& Näm 2016 (01 1&p vói 80 h9c viôn); Nàm 2017 (01 1p vi 80 hçc 
viên); Näm 2018 (01 1p  vii 80 h9c viên); thông qua các lap tp hu.n nhm b 
sung và nâng cao các kin thirc v cong tác quàn 1, t chirc hoat dng các thi& ch 
van hóa, th thao Co si cho các h9c viên là phii trách cüa các nha van hóa xà, thôn, 
bàn, t dan ph trên dja bàn tinh. 

2. Kim tra, huthng dn tuyên truyn, vn dng nhân dan thrc hin 
nghiêm quy d!nh  v np song van minh trong vic cirói, vic tang 

* Cong tác kiém tra. Dâ phi hcp vâi các cci quan thânh viên Ban Chi dao 
tinh té chiic kim tra tInh hmnh thc hin Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng 
dôi sng van boa", trong do có ni dung kim tra vic trin khai thirc hin np sng 
van minh trong vic cuOi, vic tang tai  huyn Na Hang, Ham Yen, Yen San, San 
Duang vai 28 xâ, phung, thj trn; 112 thôn, bàn, t dan ph& Qua kim tra, cac 
huyn, thành ph các xã, phi.thng, thj tr,n dä dua ni dung thirc hin np sang van 
minh trong vic cithi, vic tang vào quy ch boat  dng cüa don vi;  100% quy uâc 
thôn, bàn, t dan ph cO ni dung thirc hin np sng vAn minh trong vic cilOi, 
vic tang. 

* Cong tác hwóig dân tuyên truyê'n, vgn d5ng nhán dan thyc hin nghiêm 
quy d/nh v n4 sing van minh trong vic cithi, vic tang 

Nhm dy manh  tuyên truyn, vn dng nhân dan th%rc hin nghiêm quy djnh 
np sng vAn minh trong vic cuói, vic tang, S VAn hóa, Th thao và Du ljch dA 
tham mixu vâi Uy ban nhân dn tinh ban hành Van bàn s 711/UBNID-KGVX ngày 
23/3/2018; VAn bàn s 3704/UBND-KGVX ngày 17/12/2019 v vic dy manh 
th1rc hin np sing vAn minh trong vic cuâi, vic tang; tham muu vâi Ban Chi dao 
Phong trào "Toàn dan doàn k& xây drng di sêng vAn hóa" tinh dâ ban hành k 
hoach thrc hin Phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng dai sng vAn hóa hang 
nAm, trong do cii th boa các quy djnh v thrc hin np sang van minh trong vic 
cuói, vic tang vào ni dung cüa Phong trào d th%rc hin, nht là xay drng danh 
hiu Gia dInh vAn boa, Kbu dan cu van hóa; ban hành K hoach thuc hiôn Chi thi 
s6 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 cüa ThU tiràng ChInh phU v dy manh  vic thirc 
hin np sng vAn minh trong vic cuói, vic tang; Van bàn tip tiic dy manh  thirc 
hin np sng vAn minh trong vic cuâi, vic tang... 

IV. Thtrc hin kin nghj ti Báo cáo so 142/BC-HDND ngày 28/11/2018 
thm tra tInh hInh thrc hin nhim vit phát triên vAn hóa - xA hi, chInh sách 
ton giáo trên dla  bàn tinh nAm 2018; nhim vu và giAi pháp phát trin VH-
XH, chInh sách ton giáo nAm 2019 

1. Kêt qua to chtrc thiyc hin cong tác cong tác xA hi boa hot dng du ljch, 
huy dng các nguln 1rc trong xã hi dãu tir phát triên du 1ch 

- Sir tham gia xã hti hóa hoat dng du ljch cUa cong dng dn cir: 

Huy dng, khuyn khIch nhân dan tham gia xây drng san phm du ljch, ni 
bt là: Lé hi Thành Tuyên (nAm 2019, dä buy dng xã hi bOa lam mô hInh den 
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trung thu han vOi sé tin 2,3 tT  dng), gOp phn hInh thành ngày càng bn vng 
thuang hiu san phm du ljch 1 hi dc sc riêng có cüa tinh, thu hut dông dáo 
khách du ljch. Ben canh  do nhân dan dã tham gia khôi phiic các 1 hi truyn thng, 
t chirc nhiu hoat dng vui choi, giãi trI, tao ra 1 hi vói nhiu màu sc thu hñt 
dông dáo nhân dan và du khách tham dr. 

Tti các huyn, thành ph dã vn dng nhãn dan ti các dim có lçñ th v phát 
trin du ljch hmnh thành djch vii du ljch homestay phiic vii khách du ljeh. Dn nay, trên 
dja bàn toàn tinh có 69 Ca sâ homestay, trong do thành ph có 6 co sà; huyn Ham Yen 
cO 1 cci s&, huyn Chiêm Hóa có 12 ca sâ, huyn Na Hang có 12 ca s và huyn Lam 
BInh có 25 Ca sâ. 

- Sir tham gia xã hi hóa hoit dng du ljch cUa doanh nghip, t chüc: 

Vic xã hi hóa trong cong tác d.0 tu, h trçi du ljch phát trin dixçic dy m?nh, 
dâ huy dng ngun 1irc cüa t chüc, cá nhân d phát trin du tr Co sâ 4t ch.t - k 
thut vào các khu, dim du ljch trên dja bàn tinh, nhu: Tp doàn VinGroup khão sat 
d.0 tu Khu du ljch nghi duöng sui khoáng M Lam; du tLr xây dirng nhà 6, khu 
Trung tam Thuang mti tui thânh ph Tuyên Quang; Tp doàn FLC vOi dr an Khu du 
ljch sinh thai va djch v th thao xâ Minh Thanh, xâ Tn Thjnh, huyn Son Duang 
tong vn dâu tu 3428 t dng; T.p doàn Vin thông Vit Nam h trçl kinh phi 2 t 
dng thuê djch vi cong ngh thông tin trong hoat  dng xây drng Cng thông tin du 
ljch và Ung diing du ljch thông minh trên thit bj di dng tIch hp bàn d s6 du ljch; 
Ngân hang TMCP Ngoi thuong Vit Nam tài trq 1 t dng "Lap d.t h thng am 
thanh tai  Citm Di tIch Na Nua cüa Khu du ljch ljch sCr, van hóa và sinh thai Tan Trào; 
To chirc NPO AVENUE Nh.t Bàn tài trq 2,2 t dng thirc hin d an xây dirng mO 
hInh phát trin nông thôn dira trén phát trin ngun 1irc cO sn ó dja phuang t?i  khu 
vrc min nüi Vit Nam tai  xä Tan Trâo nh.m phát trin du ljch ctng dng... 

H thng co s& 4t chit phiic vii du flch phát trin, dn nay trén dja bàn toàn 
tinh có 375 Co s& luu trü (tang 51 ca s& so vâi nAm 2018), vói 3.487 bung, 4.950 
giu&ng; trén 250 nhà hang m thirc cO quy mO lan, trong do nhiu nhà hang dã chu 
tr9ng tOi vic xây dmg thuong hiu riêng, cãi tao  nâng cp b sung các djch vi 
trg, nâng cao cht lucing djch v1i, phic vi chuyén nghip han; các mon an truyn 
thng cüa dja phuang dã duçic mt s nhà hang khai thác, giOi thiu vOi du khách 
và dâ tao  duc net riêng CO cüa tinh; 15 cong ty l hành dang hoat  dng dua, don 
phiic vij khách du ljch dn Tuyên Quang; djch vii vn chuyn khách du ljch dã có 
sir tharn gia cüa doanh nghip, cá nhân trong và ngoài tinh hoat dng dam bão theo 
các quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Khó khãn, vtthng mc 
Chua có co chê chInh sách uu dãi h trg thu hut du tu vào linh virc du ljch, 

nén vic huy dng ngun 1rc xã hi hóa du tu vào du ljch con han  ch, chua thu 
hut duqc nhiu th chi.c, Ca nhân, doanh nghip, nht là các nhà du tu chuyên 
nghip, chin luçic trong linh vrc du ljch. Các san phm nông nghip cO th mnh, 
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dc san cUa các dja phizo'ng cn h trçi kinh phi d xây dirng thxng hiu, nhân 
hiu, quãng bá, tip thj rng hcm dn các thj trithng khách du ljch. 

3. D xuit giãi pháp v cong tác xã hi hóa hot dng du llch,  huy dng 
các nguimn hrc du hr phát trin du ljch 

- Ban hành cc ch, chInh sách dtc thu thu h& các doanh nghip có tim hrc 
du tu', khai thác boat dng du ljch, djch vii t?i  tinh, nht là các dr an có quy mô 
iOn, khu vui chGi giâi trI, khu nghi duo'ng cao cp, các loai hmnh du ljch sinh thai 
gn 1in vOi san xuât nông nghip... 

- Thixc hin tot cOng tác xüc tin dâu tu, thithng xuyên gp gö, trao dOi và t9a 
dam vó'i doanh nghip dã dAu tir tai  tinh nhm lang nghe, chia sê và giãi quyt khó 
khan cüa doanh nghip, h trçi và khuyn khIch các doanh nghip tiêp tic mO rng 
san xu.t, du tu, kinh doanh. 

- Dy manh  cOng tác xñc tin, quãng bá tim näng, th m?nh  phát trin du ljch 
cüa tinh; buy dng các nguin 1rc du hr cho phát trin ha tang, kinh doanh djch vi du 
ljch tai  các khu, dim du ljch trên dja bàn tinh. 

SO Van boa, Th thao và Du lich trân trQng báo cáo.!. 

Ncxi nhân: 
- HDND tinh (b/c); 
- Lãnh dao Si; 
- Li.ru VT, KH-TC. 

GIAM DOC 

A Th! Mai 
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