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BAO CÁO
Kt qua thirc hin Myc tiêu phát trin bn vü'ng
Can cir K hoch s 80/KH-UBND ngày 25/9/2017 cüa Uy ban nhân dan
tinh thirc hin Kê hoach hành dng quôc gia thirc hin Chi.rang trInh nghj s1r 2030
vi sir phát triên ben virng; Van ban so 1429/SKH-THQH ngày 28/9/2020 cüa Sâ
Kê hoach và Dâu tu ye vic báo cáo tInh hInh triên khai thirc hin Mijc tiêu phát
triên ben v&ng, S& Van hóa, The thao và Du ljch báo cáo, nhu sau:
1. Phát triên sr nghip van hóa và gia dInh:
Tip tiic tham muu thiic hin có hiu qua các thim vii, giãi pháp v xáy drng và
phát trin van hóa, con ngzt&i Vit Nam dáp ángyêu ccu phát triJn bn vüng da't nu'ác;
tham mu'u xây dirng và t chi.rc thirc hin các chucing trmnh, d an, quy hoch cüa Uy
ban nhãn dan tinh v phát trin van hóa, nhu: Thirc hin D an xây drng nhà van hóa
thôn (xóm, bàn, th nhân dan) gän vâi san th thao và khuôn viên giai don 20 16-2025;
D an Bão tn, phát trin van hóa các dan tc thiu s giai doin 2016 - 2020; Quy
hoach quâng cáo ngoài tr?ñ trên dja bàn tinh dn näm 2020, djnh hu&ng dn näm
203 0... Chü dng, phi hçip vói các cap, các ngânh tir tinh dn c so thrc hin t& cong
tác quy hoch xây drng và tüng biiOc hoàn thin thit ch van hóa cG sO. Dn nay,
toàn tinh có 127/138 nhà v.n boa xâ, phixOng, thj trn; 1.640/1739 nhà van hoá thôn,
bàn, t d ph 01 thu vin tinh, 05 thu vin huyn, 134 tü sách co sO; 138 di van
ngh qun chüng xã, phuOng, thj trn; 2.63 8 di van ngh qun chüng thôn, bàn,
t dan ph cci quan, darn vj, truOng hçc...; trên 200 câu lac b dan hat dan ca và
báo ton van boa dan tc; trên 70 câu lac b Hat Then - dan TInh; 06 câu lac bô hat
Páo dung cüa dan tc Dao; 13 câu lac b hat SInh ca cüa dan tc Cao Lan.
T chüc thành cong các sur kin van hóa cp quc gia gn vOi L hi Thành
Tuyên h.ng nam nhtx: Ngày hi Van hóa dan tc Dao toàn quc 1n thir nht nam
2017; Ngày van hóa Tuyên Quang tai Ha Ni; Lien hoan trInh din di san van hóa
phi vt th Qu& gia näm 2018, 2019 ; các sur kin van hóa, th thao và du ljch cp tinh
v&i nhiu hoat dng phong phui, gop ph.n quari tr9ng trong vic bão tn, gii gin, phát
huy và ton vinh bàn sac van hoá dan tc, d lai n tuçlng tt dp di vói dông dão than
dan và du khách...
Cong tác phiic hM, bão tn, ton tao, phát huy các giá trj cüa di tIch, di san
van hóa phi vt th dusc quan tam thrc hin, gop phân quan tr9ng trong vic giáo
diic truyn thng, giáo dutc dao dtrc, 1& sang trong nhân dan, dng thOi hInh thành
các san phm van hóa - du ljch hp din, thiic dy phát trin du 1ch tren dja bàn

tinh. Cong tác kim ké di san van hóa, 1p h sci khoa hçc di tIch cp quc gia và
cp tinh ducc thirc hin theo k hoach, dà hoàn thành kim ké toàn din 40 di san
van hóa phi vt th; kim ké l hi trén dja bàn tinh; 1p 5 h sci khoa hçc di tIch
cp quc gia; 14 h si khoa h9c di tIch cp tinh. Dn nay, toàn tinh có 635 di tich,
trong do 179 di tIch xp hang cp quic gia, 260 di tIch xp hang cp tinh; 03 di
tIch xp hang quc gia d.c bit; 01 bão vt qu& gia; 10 di san van hóa phi 4t th.
Hoàn thnh xây dirng h sa quc gia "Then Tày - Nüng - Thai Vit Nam" d trInh
UNESCO cong nhn là di san van hóa phi 4t th di din cüa nhân loai (duçc
UNESCO cong nhtn 12/2019); D tài 1rng d11ng khoa h9c "Nghiên cüu, bào tn phát
huy giá trj di san Then trén dja bàn tinh Tuyên Quang"... T chirc din dã, khai thác
ti.r 1iu biên soan xut bàn sách "Dja danh các lang xà tinh Tuyên Quang tr th k 19
dn nay; Biên niên các sr kin tinh Tuyên Quang
Duy tn và nâng cao hiu qua hoat dng cüa h thng thu vin, b sung sách,
báo hang näm; di md quãn l và khai thác sách, báo, tài lieu, nâng cao chit luçing
phitc vi ban d9c; Thirc hin chuang trInh xc thu vin luu dng dn các dim tnr&ng,
thu hut trén 10.000 luçit hpc sinh tham gia. Trng buâc nâng cao chat lucmg mng
lui tu sách cci si. Duy trI t chüc Ngày hi dcc sách; vOng so kháo Cuc thi "Dai sü
Van hóa doe"; t chüc l&p tp hun nghip vt cho can b tu sách cci s& và dim Bun
din-Van hóa xâ. Tip tc nâng cao cht luçing hoat dng cüa các di chiu bong kru
dng; thành 1p ti chiu bong luu dng, h.ng nàm các t& di chiu bong hiu dng t
chüc trén 1.600 buti chiu phim phiic vii nhân dan.
Phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng diii sng van hóa", tr9ng tam là
xây drng gia dInh van hóa; thôn, bàn, t dan ph van hOa; cci quan, dan vj, doanh
nghip van hóa, gn vi vic thrc hin chucing trInh mic tiêu quc gia v xay
dirng nông thôn mi ngày càng dugc nâng len. Dn nay toàn tinh có 90% h gia
dInh dat danh hiu gia dInh van hóa, tang 3% so vâi nam 2017; 80% s thôn, bàn, t
dan ph dat danh hiu thôn, ban, t d ph v.n hóa, thng 4% so vi nam 2017; 93%
cci quan, don vj, doanh nghip dat chu.n van hóa, tang 0,3% so vi nàm 2017. Vic
thrc hin nêp song van minh trong vic cuOi, vic tang và 1 hi có sir chuyn bin
rO ret, dam báo theo dung quy djnh cüa pháp lut.
TIch circ ph bin, tuyên nâng cao nhn thüc, trách nhim cüa các cap, cac
ngành và toàn xà hi trong vic cham lo xây dijng gia dInh no m, bInh ding, tin
b, hanh phüc, hn ch sir b.t bInh ding giói, bao içrc gia dmnh; ngan chn t nan xã
hti xâm nhp vào gia dInh. Cong tác phông, chng bao l?c gia dmnh duçic trin
khai thrc hin có hiu qua, chü dng phông ngra, kjp thii phát hin, ngän chn va
xu l các hành vi vi pham pháp lut v gia dInh, can thip, boa giãi kp thii các v11
vic tranh chap pháp sinh ti'j quan h dan s1r, hon nhàn và gia dInh, han ch bao
l?c gia dInh ngay tr cci sâ. Trin khai hiu qua D an "Tuyên truyn, giáo dyc dgo
di'c M sing trong gia dInh Viçt Nain ". Xây dirng, duy tn, nhân rng hoat dng mO
hInh gia dInh và PhOng, chng bao hrc gia dInh trên dja bàn toàn tinh; xây dirng
2

các "Dja chi tin cy tgi cç5ng dng" gop phn xây dirng gia djnh no .m, bInh ding,
tin b, hanh phüc.
2. V tang ctrông hot dng the diic th thao:
Trong nhting näm qua, phong trào th dic th thao cüa tinh dã có nhiu
chuyn bin tIch c1rc, phát trin rng rãi Ca v s hrçmg và cht 1ucing, thu hut
dông dão các tng 1p 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 thng (dy g.y,
b.n nO, tung cOn, di kà kheo...) duçic khai dy và phát trin, phiic vi nhân dan
trong các djp l, tt, ngày k nim cüa dt nu&c và nhim viii chInh trj trên dja bàn.
Thông qua do gop ph.n nâng cao nhn thirc cho mi ngui dan v tp 1uyn th
thao nâng cao siLrc khOe phiic vii lao dng, hçc tp và cong tác.
Dn nay, toàn tinh có 30% dan s t.p th diic th thao thu?ing xuyên tang
4,4% so vth nàm 2016; 25% s h gia dInh th thao tang 3,7% so vâi näm 2016;
350 câu lac b TDTT thRing xuyên hott dng tang 40 so viii nãm 2016; s di th
thao ca sâ 4.030 di, s 4n dng viên th thao ca s& 44.500 4n dng viên.
Phong trào th diic th thao trong cong nhân viên chüc lao dng thi.thng xuyên
drçic duy trI. Hang näm các co quan, don vj thumg xuyên t chüc các giãi thi d.u,
giao lu'u th thao nhm nâng cao th cht, tinh thin cho cong chuxc, viên chüc. Dn
nay, toàn tinh có 50% s CNVCLD tham gia 1uyn tp th dic, th thao thung
xuyên; 100% s trung h9c t chüc dy ni khoá theo quy djnh; 100% s trir1ng
t chrc t& hoat dng ngoai khoá; 70% can b, chin s cOng an tp 1uyn th diic
th thao thu?ng xuyên; 99,9% can b, chin s cOng an dat tiêu chu.n rèn 1uyn
th hrc; hang näm kiém tra chin si khoê dat 100% chin sT khOe theo tiêu chun
quy djnh cUa BO Cong an và B quc phOng.
Duy trI dào tao, hun 1uyn tai Trung tam Hun 1uyn và thi du th diic th
thao 30 4n dng viên näng khiu i các môn: cu lông, din kinh, bong bàn,
pencaksilat, bong dá, vovinam; 64 4n dng viên di tuyn tré các mOn: wushu,
pencaksilat, vovinam, kickboxing, bong dá, vO c truyn, vet, muay, dua thuyn;
14 4n dng viên di tuyn tinh các mOn: Pencaksilat, wushu, dua thuyên.
Th thao thành tIch cao giành duqc nhiu kt qua quan trong, tir nàm 2017 dn
nay tham gia 68 giãi th thao khu vrc và toãn quc, kt qua dat 253 huy chuong (trong
do, 38 huy chuong yang, 68 huy chiiong bac, 145 huy ch'Lrong dng); 06 vn dng viên
dat kin tuOng; 21 vn dng viên dat cp I
2. V phát triên du llch bn vfrng, to vic lam, to san phm và djch vi
du llch; thñc day quãng bá hInh ãnh, tim nãng, th minh cüa tinh:
Tiêp tic tham muu, t chirc thirc hin các nghj quyt, kt lu.n, chrong trinh,
k hoach, co ch sách sách cüa tinh v phát trin du ljch, tr9ng thm là: Chuong trInh
hành dng cüa Ban Chp hành Dãng b tinh thrc hin Nghj quyt s 08-NQ/TW
ngày 16/01/2017 cüa B ChInh trj v phát v phát trin du ljch trO thành ngành kinh
t müi nhon; D an Du ljch thông minh tinh Tuyén Quang giai doan 2019-2022, tm
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nhIn dn nàm 2025; D an du ljch tam linh trén dja bàn tinh Tuyén Quang; Lp h sci
d nghj và duçic Thu tuâng ChInh phü quyt djnh cong nhtn Khu di san thiên nhiên
Na Hang - Lam bInh là Khu di san thiên nhiên quc gia dc bit...
Ph& hçip vi các Co quan lien quan, Uy ban nhàn dan các huyn, thành ph tham
muu hoàn thành xây dirng quy hoach tng the báo quân, tu b, phiic hi và phát huy giá
tij di tIch quOc gia d.c bit Tan Trào g.n vó'i phát trin du ljch dn nm 2025; Quy hoach
tng th phát trin Khu du ljch qu& gia Tan Trào dn nm 2030; quy hoach chi tit các
khu, dim du ljch trên dja bàn tinh nhu: Quy hoach chi tit xây drng khu vui choi, giãi
tn, nghi duäng cong cong Khu du ljch su& khoáng M Lam. Quy hoach chi tit các
khu, dim du ljch van hóa tAm linh, di tIch ljch si'r: Quy hotch xây dirng các bâi d Xe,
khu djch vi thixong mai tai Dn Ha, Dn Thuçing, Dn Cánh Xanh, Dn MO Than,
Den Mu Y La, Chüa Huong Nghiêm, Chüa An Vinh (thành ph) và mt s dim du
ljch trên dja bàn các huyn...; k hoach trin khai thirc hin Quy hoach tng th phát
trin Khu du ljch Quc gia Tan Trào dn näm 2030. Trin khai Qu H trçl phát trin
du ljch cüa tinh. Huy dng t chüc, Ca nhân h trçi vào Qu; tp trung xây drng, phát
trin các loai hInh du ljch, nãng cao chat krqng san phm du ljch. Mt s san ph.m du
Ijch cüa tinh dang khng dinh thuong hiu thu du ljch l hi; du ljch ljch sü, vn hóa; du
ljch sinh thai và nghi duong'; du ljch cong d ng2...
Dy math tuyên truyn, quàng bá, xüc tin du ljch trén các n phm du ljch,
trén phuong tin thông tin dai chi.ing cüa Trung uong và dja phuong; tham gia các
gian hang, trin lam v du ljch trong và ngoài tinh; k2 kt hçp tác phát trin du ljch
trong vüng và thành ph Ha Ni; hçip tác phát trin du ljch 6 tinh Vit B&c... Xây
drng và khai trtrcing Cng thông tin du ljch và l'rng dung du ljch thông minh trén
thit bj di dng kt hcip bàn d s du ljch tinh Tuyên Quang; thirc hin giãi pháp
quáng bá du ljch thông qua h thng Tern Buu chInh và phong bI ph thông trên h
thng dim Bixu ctin Vit Nam dn hang triu ngtthi dan trong nithc và quc t&..
Vic t chuc, huâng dn cho các doanh nghip lü hành tnong nuâc khão sat, kt
ni các tuyn, dim du ljch và dua khách du ljch dn Tuyên Quang thuäng xuyên duçc
thirc hin. Dn nay, da kt ni, xây drng duçc 12 ma, myn du ljch.
Quan tam dào t?o, phát tnin ngun nhân hxc du ljch, t chCrc 14 lOp bi duong
nghip vi cho trên 700 h9c viên lao dng ngành du ljch trên dja bàn tinh. Phi hqp
vâi Tng cijc Du ljch và Lien minh châu Au (Dir an EU) h trg, th chuc lOp dào
'Khu du Ijch suôi khoáng M' Lam dA thu hut 6 doanh nghip Rrn dang du Ur phát trin djch vi du Iich;
Khu du llch sinh thai Na Hang - Lam Binh näm trong khoanh vOng cOa di tIch quôc gia dc bit Khu bào ton
thién nhiên Na I-lang - Lam Blnh. Dim du ljch sinh thai Bàn Ba duçic Cong ty TNHH Song Gâm dâu ttr phát
trin them các djch vii luu trO, an uông, ho bi... gOp phân nâng cao chat Iuqng djch viii tam thác, dáp rng nhu
cu du khách.
2
Xây di,rng 04 diôm du ljch cong dông: thOn Na TOng, Na DOng (xa Thtrçrng Lam), thôn Na Muông (xä
Khuôn Ha) và thOn Nm DIp (xä Lang Can). Dang triên khai de an Bào tOn kién tric nhà san truyên thông dan tc
lay gan vâi khu di tich lich sà Kim Binh và phát triên djch vi du llch ti thôn BO COng, xà Kim BInh; Be an Diôm
drng chân Dèo Ga gan vài du ljch cong dông t?i xa PhOc Thjnh; "Be an xây drng lang van hOa du ljch cong
d6ng bàn Bon xa PhUc Yen; xây dirng diem du ljch cong dong thOn Khau Tràng xã Hông Thai; Ké hoch phát
trin du Ijch thôn Cao Dthng, xa Yen Thun; nghiên cCru 1p d tài khoa h9c cap tinh v Bão thn và phát huy gia
trj van hOa truyn th6ng Lang van hOa Giêng Tanh gän vâi phát trién du ljch bàn vng.
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tao, bi duông nâng cao nghip vi du ljch cho thuyt minh viên du Ijch vâ h dan
lam du ljch cong dng. Cir cong chüc, viên chüc cüa ngành tham gia các lap bôi
duông cp nh.t kin thi'ic v quãn 1 nhà nithc v du ljch. Qua do nghip vi cüa
nguñ lam vic trong ngành dã tirng bixóc dirçic nâng len, gop phn nâng cao chit
luqng du ljch trên dja bàn toàn tinh.
Phát trin 62 c sa liru trü du ljch, nâng tng sé, cci s& hru trü len 324 cci sâ;
trén 200 nhà hang m thc dugc du tu xây dirng và nâng cap, djch vii 4n chuyên
khách du 1ch ra diii trên dja bàn thành ph và mt s thj tr.n.
S& Van boa, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cáo.
Noi nhân:
- Sâ KH&DT (b/c);
- Länh dao Sà;
- Liru VT, KI-I-TC.
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