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BAO CÁO 
Kêt qua cong tác van hóa, gia dInh, the thao và du llch  qu III 

Va 9 tháng nám 2020, nhim vy trçng tam qu IV nãm 2020 

Kinh g1ri: 
- Tinh üy Tuyên Quang; 
- tJy ban nhân dan tinh; 
- B Van hóa, Th thao và Du ljch; 

Thrc hin chi dao  cüa Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh v vic chun bj báo cáo 
tInh hinh thrc hin nhim vii qu III và 9 tháng du nãm 2020; phucrng huâng, nhim 
vi qu IV näm 2020, S Van boa, Th thao và Du !jch báo cáo kt qua nhii sau: 

I. KET QUA THçC IIIN 
1. Linh vlyc van hóa và gia dInh 
- Cong tác tham muu chi dio: 

Tham muu trinh Uy ban nhãn dan tinh ban hành K hoch t chirc các hoat 
dng van hóa, th thao, sii kin quan tr9ng nàm 2020; Quyt djnh ban hành Ngán hang 
ten du&ng, ph và cong trinh cong cong  trén dja bàn tinh; Ni dung trinh ThU tuOrig 
ChInh phU dê nghj 1.pmài Du an Báo quân, tu b, phiic hi và phát huy giá trj di tIch 
quc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gn vài phát trin du ljch dn näm 2025; 
Hi dng than dan tinh phê duyt chU truong du tir dic an Bão quân, tu b, phiic hi 
và phát huy giá trj di tIch ljch sU quc gia dtc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang, gn 
viii phát trin du ljch dn näm 2025. TrIrih B Van hóa, Th thao và Du ljch &ra di san 
van hóa phi Vtt th "Tn thUc sU diing cçn nuâc cUa ngtrOri Tày tinh Tuyên Quang" vào 
Danh miic di san van boa phi 4t th quc gia; xp hing di tIch ljch sU-van hóa quc 
gia "Hang NUi BUt", xã Thucing Am, huyn SGn Di.rcrng; K hoach  ttng kt 20 näm 
thirc hin phong trào "Toãn dan doàn kt xây dimg di sng van hóa" giai dotn 2010-
2020; dr thào Quyt djnh si:ra di, b sung mt sé, diu cUa Quy djnh trách nhim 
quân 1, bão v di tIch ljch sU - van hóa, danh lam th.ng cãnh, di 4t, c 4t, bão 
vt quc gia trén dja bàn tinh Tuyên Quang... 

Xây d1rng k hoach cüa ngành chi dao  t chtrc hoat  dng van hóa, th thao k 
nim các ngày 1 lO'n cUa dt nuôc và nhim vi chinh trj cUa cUa tinh; k hoach té chUc 
kim tra l hi, dInh, dn, chUa, hoat  dng van hóa và kinh doanh djch vi van hóa trên 
dja bàn tinh; k hoach thrc hin Dê an triên khai "Tuyên b ASEAN v vai trO cUa 
nn cOng vçi lam chit xUc tác trong vic dat  thrc TAm nhIn cong  dng ASEAN 
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2025"; k hoich tuyên truyn Dai  hi  dai  biu Dãng b tinh Tuyên Quang lan thu 
XVII, nhim kSr 2020-2025; k hoach thirc hin Chucing trmnh mtic tiêu phát trin van 
hóa näm 2020; k hoach  tuyên truyn bin, dâo, tuyên tuyên tmyn bão dam trt tir 
an toàn giao thông; k hoch thirc hin cong tác gia dInh; k hoach thijc hin cong 
tác giãm nghèo; k hoach  tuyên truyn thrc hin D an "Chãm soc vi sir phát triên 
toàn din cüa tré em trong nhung näm du d?ii tai  gia dInh và cong dng giai do?n. 
2018-2025" trên dja bàn tinh; k hoach  phát trin sir nghip van hóa, gia dInh, the 
thao và du ljch näm 2021; k hoach  phi hçip t chüc Lien hoan ting hat ngrii 
cao tui toàn tinh... Hoàn thin các ni dung tuyên truy&n phiic vii Dai hOi Dáng 
b tinh ian thu XVII (chucing trInh ngh thut chào müng khai mac Dai hi; 
chzcing trInh ngh thut chào müng thành cOng Dai  hi, trang trI khánh tit 
trong và ngoài hi tnrOng, trin lam ãnh, tuyên truyn tai  các tuyn ph&..). 

Chi dao  các (kin Vj sij nghip trirc thuc Sec; Phông Van hoá và Thông tin, 
Trung tam Van hoá, Truyên thông và Th thao các huyn, thành ph tuyên truyn 
phông, chng djch Covid-19; tuyên truyn phOng, chng bnh Cüm A (H5N1) trên 
gia cam và i nguii; tuyôn truyn dai  hi dãng các cp, các nhim vi chInh trj, 
chào mi'rng k nim các ngày 1 lOn... Kt qua: 

- Cong tác tuyên truyê'n, td chác hogt dç5ng van hóaphyc vy nhim vy chInh in,. 
chào mfmg các ngày lé ló'n: Lam mài và thay ni dung 6 ciim c dng; treo 600 krçit 
bang ron; bién ttp 14 chu(mg trInh thông tin; dan dirng 03 chuang trInh; thirc hin 145 
buôi tuyên truyên (ndng tdng so' 9 tháng nám 2020, lam mO'i và thay dOi dung 93 
cym có dng, dgt 76% ké hoqch nám; treo 1.955 1uçit bang rOn, khá'u hiu, dat 87% 
ké hogch nám; biên t4p  84 chwo'ng trInh thông tin, dgt 74% ké' hogch nám; dan 
dyiigl3 chiro'ng trinh, dat 76% ke' hoach näm; thuv hiên 1.045 budi tuyên truyn, dgt 
80,3% ké hogch nám,). Phi hqp vth Cjc Van hóa co sà, B van hóa, Th thao và 
Du ijch t chüc trin 1am 160 tranh c dng tam 1n tuyên truyn k' nim 75 näm 
Quôc dan dai  hi Tan Trào, Cách mng tháng Tam, Quc khánh ni.róc Cong  hOa 
xâ hi chü nghTa Vit Nam, chào mirng Dai  hi Dãng b các cap, tuyên truyn v 
bin, dão Vit Nam, tai  Quáng tnthng Nguyn Tat Thành. Thirc hin các buc dan 
tu xây dirng cong trInh: Bién giáp ranh các tinh VTnh Phi'ic và Ha Giang... 

- Hogt d3ng bié'u dién ngh thut: To chuc 25 bui biu din ngh thut 
chuyên nghip tai  các huyn, thành ph; phic vi 25.000 luçxt ngu?ii xem (náng tdng 
sO' 9 tháng dd'u nám 2020, biu diln ngh thu2t 51 budi, dgt 42,5% ké' hogch nám; 
phyc vy 51.000 lircrt ngzrài xem). Xây dirng chuong trInh và bian din ngh thu.t biu 
din ph1ic vti bui gp mt cüa Ban Thu k Uy ban quc gia UNESCO Vit Nam và 
cuc gp mitt Dai  su các nucc cüa B Ngoi giao; L phát dng thi dua, triên khai 
nhim vi näm 2020; Hi nghj thông tin ye tInh hInh kinh t -xa hi näm 2020; các 
doàn cong tác cüa Trung uong dn lam vic tai  tinh; chuong trInh ngh thut phiic 
vii cau truyn hInh k nim 130 näm Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh tai  Dinh Tan 
Trào, huyn Son Duorng... Hoàn thành dan dijng chucing trinh ngh thi4t tuyên truyén 
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v xây drng nông thôn mdi; dan d%rng chucing trinh Ca, müa nhc näm 2020; xây dirng. 
v& chèo Trinh Nguyen. 

- Hogt d5ng din ánh. To chüc 242 bui chiu phim; phiic vçi 75.200 luqt 
ngi.thi xem (trong do cO 34 buóiphyc vy dông bào Móng,) (náng tong so buOi chiêu 
phim 9 tháng nám 2020 là 744 bui, dgt 67% ke' hogch näm; phyc vy 209.610 lu'crt 
ngu'ài xem (trong do có 104 budi phyc vy dcng bào Móng,). Truc mi bui chiu 
phim, các di chiu bong hxu dng tuyên truyn chü trucYng cüa Dãng, chInh sách 
pháp 1ut cüa Nhà nrnfc den nhân dan trong toàn tinh. 

- Hogt dtng thu' vin: Nhp mdci 48.610 bàn; cp 1.850 the bn d9c; phc vçt 
31.180 luçit bn d9c; luân chuyên 106.310 kr9t sách báo (nOng tOng s 9 tha'ng nàm 
2020, nháp rnó'i 5.839 bàn, dat 83,4% ké hoach nãm, cOp 2.300 the bQn doc, dgr 78% 
ke' hogch nOrn; phyc vy 90.350 lu'cit bgn dQc; luOn chuy'n 298.750 lup't sOch bOo, dat 
68% kl hoich nOm). T chüc tru'ng bay giài thiu sách, báo, tu 1iu phiic vi nhiêm 
vi chInh trj và chào mrng k' nim các ngày 1 lón cüa dt nuc... Phiic vti xe ô to 
thu vin hru dng da phucmg tin ti 07 dim trtthng, thu hut hon 3.600 hçc sinh 
tham gia. To chirc tp hu.n nghip vi thu vin và trin khai áp diing mô hInh phic viii 
h9c tp su& d?LYi cho 40 can b phii trách tu sách co sâ và Dim buu din-vän hóa xâ 
trên dja bàn tinh. T chüc thng kt trao giái vông so kháo Cuc thi "Dai sir van hóa 
d9c näm 2020". 

- COng tOc báo tn và phOt huy các giO trj vOn hóa cza dOn tç5c, phyc hi, bOo 
tan, tOn tgo di tIch. Suu trn mi 13 hin 4t, 35 tài 1iu; chinh 1' 1.060 phiu tài 
1iu, hin 4t (nOng tdng sO' 9 tháng nOm 2020, su'u tcm mói 196 hiên vat, dat 
98% ké hogch nOm; 115 tài lieu, dgt 77% ké' hogch nOm, chinh l 2.690 phie'u 
tài lieu, hién vat,  dgt 179% ke' hogch nOm.). Don trên 1.600 doàn khách, phiic v11 

trên 75.000 lucit khách thäm quan ti các Khu di tIch ljch sl'r Tan Trào, Khu di tIch ljch 
sir Kim Quan, Khu di tIch ljch sir Di hi II cüa Dàng tti Kim BInh, Dn th? Chü tch 
H ChI Minh. Hoàn thành xác minh di tIch DInh Nhu Xuyên, xã Dông Qu, huyn 
Son Di.rcing. Hoàn thành cong trInh 1&p dt h thng am thanh tai  ciim di tIch Na 
Nua thuc Khu di tIch ljch st'r quéic gia dc bit Tan Trào. 

TrInh (Jy ban nhân dan tinh phê duyt chü truong ctu tu D? an tu b& cãi tao, 
nâng cp di tIch Van phOng Trung uong Dàng tai  thôn Khun Miêng, xä Kiên Dài, 
huyn Chiêm Hóa và thôn Khuôn Diên, xã Kim Quan, huyn Yen Son; phê duyt 
chi phi các cong vic chun bj d 1p thit k bàn ye thi, phê duyt k hoch lira 
ch9n nhà thu giai doan khào sat, 1p thi& k bàn ye thi cOng và dir toán xây dmg 
cOng trInh Bão quân, tu b& ph%lc hM và phát huy giá trj di tIch ljch sir quc gia dc 
bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gn vi phát triên du ljch dn näm 2025; phé 
duyt ni dung các câu di, dai  tr (hoành phi) tai  Khu tt.thng nim các vj tin bOi 
cách mng; phé duyt thu truong du tu xây d%mg cOng trInh báo v, bão quãn va 
phát huy giá trj bão 4t qu& gia Bia Bào Ninh Sung Phüc, xä Yen Nguyen, huyn 
Chiêm Hóa... 
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T chüc trin lam trên 170 ãnh vài chü d "90 nàm Dáng Cong san Vit Nam" 
ti Báo tang tinh; trin 1am 142 ãnh nhân k) nim Ngày thành 1p Dãrig Cong sn Vit 
Nam; k nim 80 näm Ngày thành 1p Chi b Mo Than và mi'rng Dâng, mi'rng Xuân 
Canh T-2020 ti Quãng tnrè'ng Nguyn Tat Thãnh. T chirc khai qut khâo c t?i  di 
chi Bâi Nuo'ng, thj trn Son Ducing, huyn Scm Dirnng. Hoàn thành kim kê 1 hi 
tai 6 huyn. Lp 01 hI scm di tIch quc gia; 02 h scm van hóa phi Vtt th; 05 h 
di tIch ljch sfr-vän hóa cp tinh; b sung 04 h scm cp tinh. Lra ch9n nhân chi'rng 
ljch sCr; câu chuyn ljch si.i'r trên dja bàn tinh g&n vmi cuc d&i và su nghiêp hoit 
dng each mng cüa Chñ tjch H ChI Minh ti Tuyên Quang... d thrc hin Cu 
truyn hInh k nim 130 näm Ngày sinh Chü tjch H Chi Minh. 

- Phong trào "Toàn dan doàn ke't xáy dyng dôi sng van hóa ", cong tác gia dInh. 
Tham muii vói Uy ban nhãn tinh t chirc Hi nghj tng kt 20 nam thirc hin 

phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng dM sng van hóa" giai don 2000-2020, 
phucmng hiiàng, nhim vi 2021-2025. Trin khai thirc hin Thông tu s 04/2020/TT-
BVHTTDL ngày 06/8/2020 cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch v Quy djnh 
bin pháp thrc hin chüc näng quàn 1 nhà nithc v xây dirng, thirc hin hi.ro'ng 
urc, quy uâc. T chüc tp huân cong tác gia dinh näm 2020 cho 178 h9c viên là 
trithng thôn, to dan ph& cong chüc van hóa - xã hi cüa 12 xã, thj trn thuc 
huyn Sm Ducing; t chirc Lien hoan Tiêng hat gia dInh nàm 2020 tai  huyn 
Ham Yen. Duy tn hot dng 15 câu lac b, 25 nhóm phông chng bao  lirc gia dInh; 
D an Tuyên truyé'n, giáo dyc do di'c lO'i sang trong gia dInh Vit Nam" tai  10 thôn 
thuc xA An Tumng, thành ph Tuyên Quang. 

2. Linh vtrc the diic the thao 
TrInh Uy ban nhân dan tinh ban hành k hoich t chirc L phát dng toàn dan 

tp luyn mon bcmi phông, chng dui nuóc tinh Tuyên Quang näm 2020; k hotch th 
chirc Ngày chy Olympic vi sue khôe toãn dan và giãi Vit dâ Tin phong tinh Tuyên 
Quang näm 2020; dir thào báo cáo tng kt 10 näm thirc hin Chin luçrc phát trin 
th diic the thao Vit Nam dn näm 2020; di:r thào k hoch t&ig kt tng kt Nghj 
quyt s 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 cüa ChInh phü ban hành Chi.rcmng trinh hânh 
dng cüa Chfnh phü th1rc hin Nghj quyt s 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 cüa B 
ChInh trj v tang ctr&ng sir lãnh dao  cUa Dáng, to bithc phát trin m.nh me v th 
diic, th thao dn nàm 2020. 

Xây dçrng Diu 1, k hoach t ch'rc giái các giài th thao cp tinh; k hoich 
tham gia giái các giãi th thao toãn qu&. T chüc thành cOng giâi bong bàn tinh 
Tuyên Quang näm 2020, kt qua trao 6 giài dng di; 12 giãi dôi; 12 giãi cá nhãn; 
giái bong chuyn hcmi tinh Tuyên Quang, kt qua Ban TO chirc dã trao 2 giài nht, 2 
giái nhI, 2 giài ba; giãi cu lông cong nhan, viên chüc, lao dng, 1rc hrçing vu trang 
tinh Tuyên Quang, có 150 vn dng viên cüa 13 dan vj tham gia, Ban T chuc dã 
trao 10 giãi nh.t, 10 giái nhI, 10 giái ba, 10 giài tu. Phi hçmp vói T&ig ciic Th dc 
th thao t chuc dang cai giái vO djch Pencaksilat tré toàn quc näm 2020, tham gia 
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giãi có 502 vn dng viên dn tü 27 tinh, thành, ngành trong Ca nuôc, Ban To chüc 
dâ trao 61 bt huy chirnng i các ni dung. Doân Tuyên Quang dã doat 5 huy chuing 
yang, 8 buy chiing bac,  6 buy chucing dng và nht toàn doàn hra tui 12- 14. 

Tham gia 11 giài the thao khu virc và toàn quc, dtt 46 buy ehuong, trong 
do: 07 huy chucmg yang, 13 huy chucmg bac,  26 buy chrnmg dng; 03 4n dng 
viên dat  cp kin tuàng, 7 vn dng viên dat  cp I Quc gia. 

3. Linh vtrc du lich 

Trinh Uy ban nhân dan tinh phé duyt h6 trg kinh phi 02 Dir an t chrc san 
xut thr san phtm tiir ngun kinh phi Qu H trçi phát trin du ljch tinh; d xut ni 
dung k boach thrc hin co c.0 lai  ngành djch vi dn nàm 2025 linh c du Ijcb; d 
xut hçip tác phát trin du ljcb giüa tinh Tuyên Quang viii thành ph Ha Ni näm 
2020, giai don 2021- 2025; d xut ni dung trin khai thirc hin huy dng du tii 
thrc hin ü'ng phó vài bin di khi hu, thng trung xanh và pbát trin bn vtrng di 
vii 11th c du ljch; dr tbào báo cáo scv kt 3 näm thirc hin Chucmg trInh hành dng 
so 1 5-CTr/TU ngày 27/6/2017 cüa Ban Thung vii Tinh üy tbirc hin Nghj quyt s 
08-NQ/TW cüa B Chinh trj v phát triên du ljch tth thành ngành kinh t müi nh9n. 

PbM bçip vâi Uy ban nhãn dan các huyn, tbành pb& các cci quan, don vj lien 
quan thng cuông cong tác quãn l nhà nuóc v du ljch và chi dao  các doanh nghip du 
ljeh; trin khai thirc hin các bin pháp phông, chng djch bnh viêm dung ho hp 
cp do ehiing m&i cüa COVID- 19 gay ra theo chi dao  cüa B Van boa, Th thao và Du 
ljch và Uy ban nhãn dan tinh. 

Tang cu&ig xüc tin, quang bá du ljch trén tap  chi doanh than Vit Nam, 
VTV1 Dài Truyên hInh Vit Nam, Truyên hInh k thut s VTC... Däng tái thông 
tin du ljch thông qua trang thông tin din fl:r website "Sovhttdltuyenquang.vn"; trang 
thông tin din tCr "La hi Thành Tuyên". Thmg xuyên cung cp thông tin cho cac 
doanh nghip 1f hành và khách du ljch nm b.t thông tin y  các dim du ljch 
khách dn thäm quan trên dja bàn tinh. T chüc chiicing trInh k& ni doanh 
nghip kich c.0 du ljch Tuyên Quang hiRing 1ng Chucing trInb NgiRii Vit Nam 
di du ljch Vit Nam. Trin khai các bi.râc thirc hin D an "Xây dirng h thng du 
ljch thông minh" tinh Tuyên Quang giai doan 2019-2020, tm nhIn dn 2025. 
Chun bj các ni dung và don tip doàn khào sat trong chucing trInh lien kt phát 
trin du ljch gifta Thành ph H ChI Minh yà các tinh vüng Dông Bäc. Tham gia 
dánh giá, phân hang san phm tham gia chuong trInh "Mi xâ mt san phm" dçit 
1(17 sãnphm). 

Các khu, dim du ljcb don 566.200 luçit khách; tng thu tü khách du Ijch là 
506 t' dông (náng tang so 9 tháng ddu nám 2020, don 1.115.700 lu'cit khách, dczt 
55% icE hogch nàm (giám 35,5% so vái cImg k))), tdng thu tic khách du ljch là 999 tç' 
dng, dçt 53% kl hogch nám (giám 36% so vái cüng Icj)). 
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4. V cong tác kim tra, thanh tra, xtr 1 vi phim 
Xây dirng k hoch kim tra hoit dng van hóa và kinh doanh djch vii van 

boa, th thao, du ljch và quãng cáo; k hoach và ti chirc thrc hin thanh tra trách 
nhim ngithi di'rng du trong cong tác phOng, chng tham nhting nàm 2018 - 2019 tai 
Doàn Ngh thut dan tc tinh. To chirc kim tra 18 1 hi, di tIch; 12 cci sâ hoat dng 
van hóa vâ kinh doanh djch vii van hóa, th thao, du ljch và quãng cáo. Qua kim tra, 
1p biên ban nh.c nhâ, chn chinh 06 t quán 1 di tIch thirc hin nghiêm các quy 
djnh cüa nhà nithc ye quãn 1 di san van hóa; xir phtt vi phm hành chInh dM vâi 01 
Ca nhân cO hành vi vi phm trong 11th viic quáng cáo s tin 3.500.000 dng. 

5. Cong tác cãi each hành chmnh 

Ban hành k hoach  cái cách hành chinh cüa Sâ; k hoach thrc hin cong tác 
kim soát thu tl:lc hành chInh; k hotch tuyên truyn v cái cách hành chInh; k 
hoach cong tác pháp ch; k hoach  theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut cüa Sâ; 
theo dOi thi hành pháp 1ut v xir 1 vi phm hành chInh; k hoach thirc hin cOng tác 
pháp ch; k hoach kim tra cOng tác kim soát thu tVc  hành chInh; kim tra, rà soát, 
h thng boa van ban quy phm pháp 1ut; k hoach dào tao,  bi duOng cong chüc, 
viên chirc ngành van hóa, th thao và du ljch näm 2020; k hoach  thc hin Nghj 
quyt s 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü v tip ti1c thirc hin nhttng 
thim vi1, giái pháp chü yu cái thin môi trithng kinh doanh, nâng cao näng 1irc 
canh tranh quéc gia; k hoach tir kim tra cong tác cãi cách hành chInh 

Trmnh Uy ban nhân dan tinh cong bé 130 danh miic thu tic hành chInh cp 
tinh; 18 thu t'ic hành chInh cp huyn; 05 thu tVc  hành chInh cp xã thuc phm vi 
chüc nang quãn 1 nhà niróc cüa Sâ; 03 danh m11c thu ti1c hành chInh llnh virc du ljch 
do S Giao thông Vn tái thm djnh c.p phép; cOng b danh mic quy trInh ni b, 
ni b lien thông thuc thm quyn giái quyt cüa Sà; rà soát kin nghj dn giân hóa 
01 thu tuc hành chInh. 

Hoàn thành vic hçp nht Ban Quãn 1 Khu du ljch ljch su van hOa và sinh thai 
Tan Trào vi Báo tang tinh; bàn giao nhân sr, cOng vic, tài chInh, tài san, h s lien 
quan dn thim vii phát trin du ljch cüa Ban Quán 1 Khu du ljch ljch sü van hóa và 
sinh thai Tan Trào v Ban Quãn 1 các khu du ljch tinh theo Quyt djnh cüa Uy ban 
nhân dan tinh. Hoãn thãnh t chüc thi tuyn viên chirc näm 2019; D an sp xp lai t 
chuc b may cüa s van boa, Th thao và Du ljch. 

Tip tiic trin khai thirc hin phAn mm quãn 1 diu hành van bàn trén môi 
tru&ng mng; trin khai phn mm mt cfra din ti.r tai  S, tip nhn và trá kêt qua 
19 thu tiic hành chInh thuc 11th vijc van hóa, th thao vá gia dInh (náng tdng s 9 
tháng dá'u nám 2020, tiê nh2n và trá ké't qua 81 h so', 100% ho so' giái quyêt qua 
mOi tru'&ng mgng (trong do, 43 h so' thông báo san phthn quáng cáo,. 01 h so' 
thông báo doàn ngu'&i thirc hin quáng cáo,. 02 ha so' thông báo tiêp nhn biêu 
diln ngh thuát; 01 ha so' ca'p giá'yphép td chzc bku diê'n ngh thuát; 10 ho so' dê 
nghj cá'p phép kinh doanh karaoke; 01 h so' cá'p giá'y phép diu chinh kinh doanh 
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karaoke; 05 ha so' cá'p giá'y phép hogt dç5ng kinh doanh thi thao mon yOga,' 02 ha 
so' cap giáy phép kinh doanh dich vu lib hành nOi dia; 11 hc so' cOng nhçn co' sO' 
hm tri du ljch a'gt 1-2 sao; 01 ha so' cOng nhn cci sO' kinh doanh djch vy mua 
sam dgt tiêu chuân phyc vu khách du lich; 04 hO so' c the hitO'ng dan viên du 
lich nç51 dja, quO'c t4). Duy trI H thng quân 1 ch.t 1ixng theo tiêu chun ISO 
9001:20 15 vào hoat dng cüa Si, t.o diu kin thun lqi trong cong tác tip nhn, 
giái quyt TTHC cho cá nhân, t chüc, tirng btrâc nâng cao näng 1?c  và tInh 
chuyên nghip cüa di ngü cong chirc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch. 

Cong tác dào tao, bi diiO'ng nãng cao trInh d chuyên môn, 1 1un chInh tn, 
quãn 1 nba nuóc cho di ngü CCVC duçic Lãnh dao  Sâ chü tr9ng nhim dáp irng tiêu 
chuân chirc danh nghê nghip, vi trI vic lam, yêu c,u nhim vi chInh tn cüa ci quan, 
dcrn vj. Kt qua, dã cü 01 cong chüc di h9c bi duàng ngch chuyên viên cao cp; 34 
cOng chirc, viên chrc di bi duO'ng chuyên môn, nghip vii trong và ngoài tinh; dãng 
k 06 cOng chirc, 13 viên chüc di h9c lop quân 1 cp phông; däng k thirc hin thi 
dim thi tuyn chirc danh länh dao  quân 1 cp phông và ttxGng duung giai don 2020 - 
2025; dang k nhu cu tuyn dung viên chrc k' 6 tháng cuôi näm 2020... 

H. Dánh giá chung 
1. (Xii dim 
Ngành van hóa, th thao và du ljch dã barn sat s1r chi dao  cüa Uy ban than dan 

tinh, B Van hóa, Th thao và Du ljch tp trung trin khai thrc hin nhim vii 
hoich dugc giao; kjp thM tham mru vth Uy ban nhân dan tinh dr thão k hoch t 
chüc các sir kin van hóa chào ml'rng các ngày 1 hfcn trong näm 2020. T chirc t& 
chucmg trInh ngh thi4t ph%ic vi Cu truyn hInh k' nim 130 näm Ngày sinh Chü 
tjch H ChI Minh tai  Dinh Tan Trào; chi.rong trInh kt néi doanh nghip kIch cu 
du ljch Tuyên Quang hi.r&ng 1rng Chuang trInh Ngurí Vit Nam di du ljch Vit 
Nam... Triên khai các buâc th?c hin dr an Báo quãn, tu b, phiic hi và phát buy 
giá tn di tIch quôc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gn vói phát trin du ljch 
dn näm 2025; trng, duy trI h thng cay xanh, cay cãnh và boa tai  Khu di tIch ljch 
sr qu& gia dc bit Tan Trào; hoàn thành 1p d.t vâ dira vào sir diing h thng am 
thanh tti ciim di tIch Na Nua thuc Khu di tich ljch sr quc gia d.c bit Tan Trâo; 
ban hành các chucmg tnmnh, k hotch trin khai th?c hin các nhim vi cüa ngành; 
các van ban chi do tuyên truyên và trin khai phông, chng djch beth viêm du?yng 
ho hap do cüa COVID- 19 gay ra; thüc day các ho.t dng du ljch sau djch; tang cu&ng 
thanh tra, kim tra các hot dng van hóa, th thao và du ljch; kim tra cong tác 
phông, chng djch bnh viêm dumg ho hp cp do chrng mâi cüa vi rut Corona 
trong hot d)ng di tIch ljch s1r-vän hóa, danh lam th.ng cãnh trén dja bàn tinh. 

2. Him  ch tan 4i 
Do ành hung cüa djch bnh Covid- 19 nên vic thirc hin mt so chi tiêu kê 

hoach dugc giao ch.m so vâi k hoach (s bu& chiu phim liru dng, s bui biu din 
ngh thut, t chirc các giãi thi du th thao, thu hut khách du ljch). 
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III. NII]IEM V1J TRQNG TAM QUY lv NAM 2020 
1. Tang cithng cong tác quán 1 Nhà nuóc v van boa, th thao và du ljch; 

cong tác thanh tra, kim tra và có bin pháp quàn 1 hiu qua di vi các hot 
dng van hoá, djch vi van hoá trên dja bàn tinh. Tip tic tuyên truyn tuyên truyn 
Di hi ctai biu Dâng b) tinh lan thu XVIII, nhim k' 2020 — 2025, tin t&i Di hi 
dti biu toàn quéc 1n thr XIII cOa Dáng. 

2. Tham mini v9i Uy ban nhãn dan tinh k ho?ch t chirc k nim 70 nàm Dai 
hi dti biu toãn qu& 1.n thu II cüa Dãng tti Kim BInh, Chiêm Hóa và th chüc L 
don nhn B.ng ghi danh cOa UNESCO Di san van hóa phi vt th "Thçrc hành Then 
cOa ngithi Tày, Nüng, Thai i Vit Nam". To chirc biu din chumg trinh ca müa 
nhc chào mmg Dai  hi di biu Dãng bô tinh 1.n thi1r XVII. Tham gia Lien hoan 
tuyên tmyn Dti hi Dãng toàn quc 1n thu XIII ti Bn Tre; tham gia Chung k& 
cuc thi "Dai sir van hóa dcc" näm 2020, tti Ha Ni. 

3. Chi d.o t chirc thirc hin hoàn thành các chi tiêu, thim vii k hoch cong 
tác näm 2020 (xay dirng gia dInh van hóa, thôn, bàn, t dan ph van hóa; k hoch 
chiu phim, biu din ngh thu.t chuyên nghip; h trçi xây dimg tü sách trong nhà 
van hoá; nghiên ci'ru, slsu tm tâi 1iu, hin vet, 1p  h so khoa hoc di tIch...). T chiic 
kim tra cong tác gia dInh và Phong trào "Toàn dan doán kt xây dng di sng vAn 
boa"; kim tra tInh hInh thrc hin cong tác giám nghèo nAm 2020. 

4. Hoàn thành cong trInh Khu tu&ng nim các vi tin bi each mng tti Khu 
di tIch ljch sü quc gia dtc bit Tan Trào; cong trInh Trng và duy trI h thng cay 
xanh, cay cánh và hoa ti Khu di tIch ljch sir quc gia dc bit Tan Trào; khâi cong 
xây drng cOng trInh: Bào tang Tan Trào và PhOng chiu phim; Quãng tnrmg Tan 
Trào; Khu don tip tai  Khu di tIch ljch sü quôc gia dc bit Tan Trào. 

5. TrInh Uy ban nhân dan tinh dr tháo báo cáo thng kt Nghj quyt s 
16/NQ-CP ngày 14/1/2013 cüa ChInh phO ban hành Chuang trInh hành dng cüa 
ChInh phO thirc hin Nghj quyt s 08-NQ/TW ngày 01/12/201 1 cOa B ChInh trj 
v tang cixOng sr lãnh do cüa Dâng, to bithc phát trin mnh me v th dye, th 
thao dn nAm 2020; báo cáo rà soát tInh hInh thirc hin Quy hoach  phát trin th 
diic, th thao Vit Nam và h tMng co sâ 4t cht k thut th dc, th thao dn 
nAm 2020. 

T chüc L phát dng toàn dan tp luyn mon boi phOng, chng dui nisâc 
vàgiãi bai Thiu niên hithng lrng Chirnng trInh phOng, chng dui nrnc tré em 
nAm 2020. To chüc giái Bong dá; giâi Cu lông tré; giãi Pencaksilat các câu lac  b 
tinh Tuyên Quang näm 2020. Chà trI, phi hqp vâi Tong cilc Th diic th thao t 
chüc giái Vô djch tré và thiu nién Vt dan ttc toàn quc ln thu XXII, ti Tuyên 
Quang. Chu.n bj 1irc krçing và tham gia thi du các giài khu virc và toàn quôc. 

6. Tip tiic trin khai thirc hin D an "Xây drng h thng Du ljch thông minh" 
tinh Tuyên Quang giai dotn 2019-2020, t.m nhIn dn 2025"; dy mnh cOng 
tác tuyên truy&n xüc tin quáng bá du ljch trén trang: https://Mytuyenquang.vn, 
trang thông tin din ttr website "Sovhttdltuyenquang.vn". Xây dirng k hoch và tham 
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gia Chiicing trinh "Qua nhUng min di san Vit Bc" näm 2020, tai  Thai Nguyen. 
Tham gia Hi nghj lien kt phát trin du ljch giUa Thành ph H ChI Minh và các 
tinh vüng Dông B.c tai  thành ph Ha Long; tnrng bay gian hang giOi thiu dim 
dn và san phm du ljch cña tinh tai  thành ph Ha Long, tinh Quãng Ninh. 

HuOng dan, tu vn cho các c sO djch vii du ljch nâng c.p cci sO vt ch.t k5 
thu.t và nâng cao chat h.rçmg phiic v11 d don khách du 1ch sau djch COVID-19. 
Kim tra, giám sat, hi.rOng dn c sO kinh doanh djch v du ljch lam thu tiic thm 
djnh, xp hang, cp the, cAp giAy chOng nhn boat  dng du ljch theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

SO Van boa, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cáo.!. 

Noi nhln: 
- Nhi.r kInh gi'ri; 
- Ban TG Tinh us'; 
- SO KH&DT; 
- Cjc Thing kê; 
- Cic Vn hóa ca sO 
- Lãnh do SO; 
-LuuVT;VP. 

B/c 
GIAM DOC 
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