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BAO CÁO 
Kt qua cong tác van hóa, gia dInh, the thao và du ljch qu I, 

nhim vii trçng tam qu 11/2020 

Thirc hin chi do cüa Tinh üy, lily ban nhân dan tinh, B Van hóa, Th thao 
và Du ljch v vic báo cáo tInh hInh thrc hin nhim vr qu 1/2020, phuo'ng huó'ng, 
nhim vi qu II näm 2020, S& Van hóa, The thao và Du ljch báo cáo, nhu sau: 

I- Kêt qua tham muu, to chfrc thtjc hin cong tác qu I nàm 2020 
1. V linh vrc van hóa và gia dlnh 
- Cong tác tham rnuii chi dgo: 

Tham muu trInh Uy ban nhân dan tinh dir tháo kê hoch to chirc kS'  niêm 75 
näm Quc dan dai  hi ti Tan Trào (16/8); Ngày Cách mng tháng Tam (19/8) và 
Quc khánh nrnic Cong  hôa xa hi chü nghia Vit Nam (02/9); dê xuât chü tnrang 
xây dirng bin giáp ranh các tinh Vinh Phüc và Ha Giang; ban hành Ngân hang ten 
dithng, ph và cong trInh cong cong trên dja bàn tinh Tuyên Quang; chuân bj các 
diu kin (1ira ch9n nhân chirng ljch sir; câu chuyn ljch sir trên dja bàn tinh gàn 
vâi cuôc dôi và sr nghip hot dng cách mng cüa Chü tch Ho ChI Mirth ti 
Tuyên Quang...) dê thrc hin Câu truyên hInh k nim 130 nãm Ngày sinh Chü 
tich Ho ChI Minh. 

Ban hành kê hoach thrc hin Dê an triên khai "Tuyên bô ASEAN ye vai trô 
cüa nên Cong vi lam chat xiic tác trong vic dt duçc Tam nhIn cong dông 
ASEAN 2025"; kê hoach tuyên truyên Di .hi di biêu Dàng b tinh Tuyên 
Quang lan thir XYII, nhim kST 2020-2025; ke hoch kiêm ke 1 hi trên dja bàn 
tinh nãm 2020; ke hoach  thirc hin Chuang trInh m11c tiêu phát triên van hóa näm 
2020; tuyên truyên biên, dáo nam 2020; ke hoach tuyên tuyên truyên bào dam trt 
tr an toàn giao thông nãm 2020... Hoàn thành vic hçip nhât Ban Quán 1 Khu du 
1ch ljch s1r van hóa và sinh thai Tan Trào vi Bão tang tinh; bàn giao nhân su, 
cong vic, tài chInh, tài san, ho so lien quan den nhim vi phát triên du ljch cña 
Ban Quàn 1 Khu du lich lich s1r van hóa và sinh thai Tan Trào v Ban Quân 1 
các khu du ljch tinh theo Quyêt dnh cüa Uy ban nhân dan tinh. Chun bi các diu 
kin to chirc thi tuyên viên chirc 11am 2019. 

Chi do các don v sr nghip trirc thuc Si; Phông Van hoá và Thông tin, 
Trung tam Van hoá, Truyên thông và The thao các huyn, thành ph tuyên truyn 
phông, chông djch bnh viêm dng ho hap do chüng mói cüa vi rat Corona gay 
ra; triên khai các bin pháp phông, chông dch bnh viem duô'ng ho hp cp do 
chüng mâi cüa vi rut Corona gay ra; tang ci.thng phông, chng djch bnh viêm 
dithng hO hap cho chüng mi cüa vi rñt Corona gay ra; tang cung phông, chng 
djch bnh viêm throng ho hap cap do chüng mi cüa vi rat Corona gay ra trong 
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boat dng 1 hi, di tIch ljch sü-vAn hóa, danh lam thing cánh; tuyên truyn phông, 
chng bnh Ciim A (HSN1) trên gia cam và a ngui; thirc hin tot các nhim v 
chInh trj, các miic tiêu, chi tiêu kê hoach nhà nirac. 

- Cong tác tuyên truyên, to chüc boat  dng van hóa ph'iic vii nhim vii chInh trj, 
chào müng các ngày lê lan: lam mói và thay dôi ni dung 47 c11m cô dng, dat  3 0,7% 
k hoach nãm; treo 705 krçt bang rOn, khâu hiu, dt 28% kê hoach näm; biên tp 18 
chucing trInh thông tin, dat  14% kê hoach näm; thirc hin 480 buôi tuyên truyên, dat 
33,5% k hoach nàm. To chtrc triên lam 142 ánh nhân k' nim Ngày thành 1p Dâng 
Cong san Vit Nam; kST nim 80 nám Ngày thành 1p Chi b MO Than và müng 
Dâng, mmg Xuân Canh T-2020 tai  Quãng truO'ng Nguyen Tat Thành. 

- Hogt dng biêu diên ngh thuçt: To chüc 11 buôi biêu diên ngh thut 
chuyên nghip tai  các huyn, thành pho, dat  9,2% kê hoach  nAm; phtic vi 11.000 luçit 
ngi.rOi xem (trong do, 02 buói chiêu phim phyc vy dóng bào Móng tgi các xâ Yen 
Lam, xa Minh Hu'o'ng, huyn Ham Yen,). Xây dimg chuang trInh vâ biêu diên ngh 
thut dc bit chào mi'rng k nim 90 nàm Ngày thành 1p Dâng Cong san Vit Nam 
(3/2/1930-3/2/2020) và mrng xuân Canh T nAm 2020; chuxmg trInh ngh thut don 
Giao thüa tai  Quâng truang Nguyen Tat Thành, thành phô Tuyên Quang; phic vi Hi 
chçr Cam Sãnh Ham Yen; chuung trInh ngh thut "Thçrc hành Then" biêu diên phic 
v1i buOi gp mt cüa Ban Thu k Uy ban quOc gia UNESCO Vit Nam và cuc gp 
mt Dai  sü các ni.rac cüa B Ngoai giao; Lê phát dng thi dua, triên khai nhim vii 
nãm 2020; Hi nghj thông tin ye tInh hInh kinh tê-xà hi 11am 2020; các doàn cOng 
tác cüa Trung ucing den lam vic tai  tinh. Duy trI hoat  dng ciLia các di van ngh 
quân chiing vâi trên 300 buOi biêu diên. 

- Hogt d5ng din Onh. To chüc phim tuyên truyên mmg Dâng müng Xuàn 
Canh T-2020; Ngày thành 1p Dáng Cong san Vit Narn... tai  các huyn, thành phO, 
vói 100 buôi chiêu, dat  7,75% kê hoach  nam; phçic vii 25.490 krgt nguai xem, dat 
6,8% kê hoach näm ('trong dO cO 12 buOi phyc vy dóng bào Móng). Truâc mOi buOi 
chiêu phim, các di chiêu bong liru dng tuyên truyên chü truong cüa Dang, chInh 
sách pháp lust  ciLia Nba nuâc den nhân dan trong toàn tinh. 

- Hogt dng tint vin: Nhp mó'i 250 ban; cap sso the ban  d9c,  dat  18% k 
hoach näm; phiic vi 28.470 lut ban  d9c,  dat  17% ke hoach näm; luân chuyên 80.300 
luçit sách báo, dat  18% ke hoach nàm. To chüc truTig bay giôi thiu 300 bàn sách, 
báo, tu lieu nhân k' nim Ngày thành 1p Dâng Cong san Vit Nam (03/02), tai  Thu 
vin tinh. To chac tnmg bay giO'i thiu sách v&i chiLi d miLmg Dàng, miLmg Xuãn näm 
2020, tai  thu vin các huyn va các tiLt sách cci sa. Phôi hçip vôi Hi Nhà báo và các ca 
quan Báo chi trong tinh to chiLrc Hi báo xuan Canh T 2020 vai chiLi d "Báo chI 
Viêt Nam dOi mOi, sang tgo, trách nhiérn vi lçri Ich cta dat nzthc và cia nhan dan" 
vO phát d5ng Giái bOo chI toàn quôc ye xOy dmg DOng GiOi Bia hem yang) lan 
tht' V nám 2020 tai  Quáng truang Nguyn Tat Thành vOi 900 n phm ciLia gn 
600 loai báo, tap chI, dc san chuyên san so T&, sO Xuân Canh T 2020 ciLia Trung 
uo'ng, các b, ban, ngành và các dja phuang trong Ca nuOc, trung bay báo phát 
thanh truyen hInh Tuyen Quang và báo Tuyên Quang din tiLr. Phiic vi xe 0 tO thu 
vin luu dng tai  3 diem truang (TrirO'ng TH Tràng Da, tru'O'ng TH An Khang, 
thanh phO Tuyen Quang; tru'O'ng THCS thj trán Vinh L5c huyçn Chiêm HOa), thu 
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hut du'gc 1.200 em h9c sinh. Phijc vi xe ô to thu vin km dng tai  L khai mac 
Hi báo Xuân Canh T 2020. 

- Cong tác báo ton và phát huy các giá trj van hóa cza dan tc, phyc hOi, báo 
tOn, tOn tao di tIch: TrInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, dê nghj Bô Van hóa, The 
thao và Du ljch dua di san van hóa phi vt the "Tn thüc sà drngc9nnuó'c cüa nguYi 
Tày tinh Tuyên Quang" vào Danh mic di san van hóa phi vt the quôc gia; xêp hang 
di tIch ljch sir-vän hóa quc gia "Hang Nii Biit", xã Thuçmg Am, huyn San Duang; 
03 h sci di tIch ljch sü-vAn hóa cap tinh, gôm Chüa Pác Chài, xã Kim BInh, xã Vinh 
Quang, huyn Chiêm Hóa; Nba Buu Din, xã Phüc Thnh, huyn Chiêm Hóa; Hang 
Th&m N.m, xã Phüc Thjnh, huyn Chiêm Hóa; dê nghj xêp hang 04 di tIch ljch sà - 
van hoá cp tinh; kinh phi thrc hin dr an Phiic hôi, tu bô, ton tao  Khu di tIch ATK 
Kim Quan và Kim di tich Cách mng Lao, huyn Yen Son; dê xuât diêu chinh chü 
trucrng du tu dr an: bâo quân tu bO, phiic hôi vàphát huy giá trj Di tIch quôc gia dc 
bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gàn vâi phát triên du ljch den näm 2025. 

Suii tam mi 95 hin vet, dat 47,5% ke hoach nàm, 40 tài 1iu, dat  27% kê 
hoach näm; chinh 1 380 phiêu tài lieu, hin 4t, dat  25,3% kê hoach nàm. To chüc 
triên lam trên 170 ânh vâi chU dê "90 nám Dáng C5ng san Vit Nam "tai Báo tang 
tinh; Ban Quán 1 Khu du ljch ljch sr van hóa vá sinh thai Tan Trào. Phôi hçip vói 
Trung tam sr kin thirc hin Festival xuân 2020 tai  Bão tang tinh Tuyên Quang. 
Don trên 250 doàn khách, phiic vi trên 30.000 luçrt khách thãm quan tai  các Khu di 
tIch ljch sir Tan Trâo, Khu di tich ljch sir Kim Quan, Khu di tich ljch sr Dai  hi II cüa 
Dâng tai  Kim BInh; Den th Chü tjch Ho ChI Minh. 

- Phong trào "Ibàn dan doàn kêt xáy dyng dô'i song van hóa ", cOng tác gia dinh: 
TrInh Uy ban nhan dan tinh dr thão báo cáo kêt qua thirc hin Phong tráo "Toàn dan 
doan kêt xay dirng di song van hóa" nam 2019 và kê hoach thirc hin Phong trào 
nàm 2020. Ban hãnh ké hoach thirc hin cOng tác gia dInh näm 2020 cUa Ban Chi dao 
thirc hin cong tác gia dInh tinh; ké hoach  tp huân cOng tác gia dInh näm 2020; kê 
hoach th?c hin cOng tác giárn nghèo nàm 2020; kê hoach  tuyên truyên thirc hin 

e an "Chäm soc vi sçr phát triên toàn din cüa tré em trong nhthTig nam dâu dôi tai 
gia dInh và cong dOng giai doan 2018-2025" trên dja ban tinh Tuyên Quang. 

2. Ye linh vtrc the duc the thao 
TrInh Uy ban nhân dântinh d1r thao kê hoach tO chrc Lê phát dng toàn dan 

tp 1uyn mOn bai phông, chOng duôi nuc tinh Tuyên Quang nàm 2020; dx thao 
kê hoach to chüc Ngày chay Olympic vi sirc khOe toàn dan và giãi Vit dã Tién 
phong tinh Tuyên Quang nam 2020. 

Xây drng Diéu 1 tO chüc giái Vit dã Tién phong nam 2020; ke hoach  tham 
gia giái VO djch V.t dan tc toàn quôc lan thr XXIV, nam 2020. Huóng dn các xä, 
phu0ng, thj trân to chcrc các hoat dng the thao truc, tnong và sau Tt Nguyen dan 
Canh T nãm 2020. 

3. V lTnh vrc du Ijch 
TrInh Uy ban nhân dan tinh phé duyt ho tr kinh phi to chüt san xuât thu san 

phâm may tre dan cüa co s& san xuât thôn Ngâu 2, xã Hung M, huyn Chiem Hóa 
Va Dir an san xuât thu san phâm dan tinh cüa h kinh doanh Ong Nguyn Van Com, 
to Vinh Thjnh, thj trân VTnh Lc, huyn Chiem Hóa tiir ngun kinh phi Qu H trG 
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phát trin du ljch tinh Tuyên Quang; d xut ni dung K hoich thirc hin ca cu 1i 
ngành djch vi dn nàm 2025 li'nh vçrc du ljch; dê xuât hçip tác phát triên du ljch giüa 
S Van hóa, Th thao và Du 1ch Tuyên Quang vth Sà Du ljch Ha Ni nàm 2020, 
giai dotn 2021- 2025; d xut ni dung triên khai th?c hin huy dng dâu tuthirc 
hin 1rng phó vâi bin di khI hu, tang trithng xanh và phát triên ben vüng doi vói 
linh virc du ljch; báo cáo sci kêt 3 näm thrc hin Chuung trInh hành dng so 15-
CTr/TU ngày 27/6/2017 cüa Ban Thumg vi Tinh üy thirc hin Nghj quyêt so 08-
NQ/TW cüa B ChInh trj v phát triên du ljch tr& thành ngành kinh tê müi nh9n. 

Phi hçip vâi Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, các co quan, dan vi lien 
quan tang cumg cong tác quàn 1 nhà nthc ye du ljch và chi dao  các doanh nghip du 
ljch; các khu, diem du ljch dam bào hoat dng du ljch trong dip  Têt Nguyen dan Canh 
T nAm 2020; trin khai thçrc hin các bin pháp phông, chông djch bnh viêm duè'ng 
ho hp cp do chüng rnâi cüa viruts Corona gay ra theo chi dao  cüa B Van hóa, The 
thao và Du ljch, Tong ciic Du ljch. 

Tang cuing xüc tiên, quáng bá du ljch trên tp chI doanh nhân Vit Nam, 
VTV1 Dài Truyên hinh Vit Nam, Truyên hInh k thut so VTC... Dàng tâi thông 
tin du ljch thông qua trang thông tin din tCr website "Sovhttdltuyenquang.vn"; trang 
thông tin din tü "L hi Thành Tuyên". Thrnrng xuyên cung cap thông tin cho các 
doanh nghip 1U hành và khách du ljch näm bat thông tin ye các diem du ljch 
khách den thàm quan trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

Các khu, diem du ljch don 129.900 hr?t  khách,  dat  6% kê hoach  nam, giám 
75,6 so vOi cüng kS'.  Tong thu tir khách du ljch là 107 t' dông, dat 6% ke hoach 
nàm, giám 78% so vâi cüng ks'. 

4. Ye cong tác kim tra, thanh tra, xtr I vi phim 
To chirc kiêm tra 18 1 hi, di tIch; 05 ca s hoat dng van hóa và kinh doanh 

djch vi van hóa, the thao, du 1ch và quàng cáo trixc, trong và sau Têt Nguyen dan 
Canh T nam 2020 trên dja bàn Tuyên Quang. Qua kiêm tra, 1p  biên bàn nhäc 
nh&, chân chinh 06 tO quán 1 di tIch thirc hin nghiêm các quy djnh cüa nhà nuâc 
vêLuâtDi sânVänhóa. 

5. V cOng tác cãi cách hành chInh 
TrInh Uy ban nhân dan tinh cOng bô 127 danh mic thu tic hành chInh cap 

tinh; 18 thU tiic hành chInh cap huyn; 05 thU tçic hành chInh cap xà thuc phm vi 
chcrc nang quàn 1 nhà nuc cUa Si Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

Ban hành kê hoach cãi cách hành chInh Si Van hóa, The thao và Du ljch 
nam 2020; k hoachthrc hin cong tác kiêm soát thu tiic hành chInh nam 2020; 
kê hoach  tuyen truyen ye cái cách hành chInh. nam 2020; ke hoach cong tác pháp 
ché nam 2020; ke hoach  theo döi tInh hInh thi hành pháp 1ut cUa S&; theo dOi thi 
hânh pháp 1ut ye xir 1 vi pham hânh chInh; k hoach  thirc hin cong tác pháp che 
nam 2020; ke hoach kiêm tra cOng tác kiem soát thU tçic hành chInh; kim tra, rà 
soát, h thông hóa van bàn quy phm pháp lut näm 2020; ke hoach  dào  tao,  bOi 
duOng cong chUc, viên chUc ngành van hóa, the thao và du 1ch nam 2020; k 
hoach; ké hoach thirc hin Nghj quyet sO 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 cUa ChInh 
phU ye tiep tiic thirc hin nhffiig nhim vii, giãi pháp chU yêu cai thin mOi trung 
kinh doanh, nâng cao nang 1rc canh  tranh quôc gia nam 2020. 
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Tiêp tiic trin khai thrc hin phn mm quàn 1 diu hành van bàn trên môi 
tnring mng; triên khai phân mêm din tü' mt cira tai  S& Van boa, The thao và Du 
ljch, qu 112020 tiêp nhtn và trã kêt qua 16 ho so (trong do, 09 ho so' thông báo san 
pMm quáng cáo,. 01 ho so' thông bOo tiêp nhçn biéu diên ngh thut, 01 hO so' dê nghj 
cap phép kinh doanh karaoke, 02 ho so' cap giOy phép kinh doanh lti hOnh nç5i dja, 01 
hi so' cap giOyphép hogt di7ng kinh doanh the thao mOn yoga). Duy trI H thông quãn 
1 chat 1uçmg theo tiêu chuân ISO 9001:2015 vào hot dng cüa S& Van hóa, The thao 
và Du ljch tao  diêu kin thun lçñ trong cong tác tiêp nhn, giài quyêt TTHC cho Ca 
nhân, t chirc va cong tác kiêrn soát TTHC duçc thun 1i, nhanh g9n kjp thyi han và 
dat hiu qua cao han, gop phân tIch circ trong giài quyêt các cong vic chuyên mon cüa 
Si; timg buc nâng cao nang 1ixc và tInh chuyên nghip cüa di ngü can b, cong chirc 
S& Van boa, The thao và Du ljch. 

IL Dánh giá chung 
1.U'udiêm 
Ngành van hóa, the thao và du ljch dä barn sat si,r chi dao  cüa Uy ban nhân dan 

tinh, Bô VAn boa, The thao và Du ljch, tp trung triên khai thrc hin nhim vii kê 
hoach ducic giao; kjp thai tham muu vói Uy ban nhân dan tinh dir thAo kê hoach  to 
chüc các sir kin van hóa chào mmg các ngày lê 1&n trong nAm; ban hành các chuang 
trInh, kê hoach triên khai thirc hin các nhim vi cUa ngành; các van bàn chi dao  tuyên 
truyên và triên khai phOng, chOng dch bnh viêm duO'ng ho hap do chüng rnOi cüa 
viruts Corona gay ra; tang cung thanh tra, kiêm tra các hoat  dng vAn hóa, the thao va 
du ljch; kim tra cong tác phông, chông djch bnh viêm di.rà'ng ho hap cap do chrng 
mâi cüa vi tht Corona trong boat dng di tIch ljch sir-van boa, danh lam thAng cAnh 
trên dja bàn tinh. Các boat dng van boa, the thao mmg Dâng, mrng Xuân duc diên 
ra rng kbAp thu hut dông dào nhân dan tham gia. 

2. Han ch ton tçii 
Do anh huang cua dich beth Covid- 19 nên viêc thuc hiên môt so clii tiêu kê 

hoach con  dat  thâp so vâi kê hoach duc giao (so buôi chiêu phirn luu dng, sO buôi 
biêu din ngh thut, thu hut khách du ljch). 

III. Nhim vij tr9ng tam qu 1112020 
1. Tang cung cong tác quàn l Nba nuc ye van boa, the thao và du 1ch; 

cOng tác thanh tra, kiêm tra và có bin pháp quAn 1 hiu qua dôi vói các boat 
dng vAn boa, djch v van hoá trén dja bàn tinh, 

2. Tiêp tiic tuyên truyên, thrc hin Nghj quyêt Dai  hi Dàng b tinh lan thir 
XVI, Nghj quyêt Dai  hi  dai  bieu toàn quOc lan thir XII cüa DAng; tuyên truyên Dai 
hi dâng các cap; tuyên truyên phOng, chông djch COVID-19; tuyen truyên k 
nim các ngày 1 lan trong qu 11/2020... 

Tham gia Hi din ca khuc cácb mng k' nim 45 nam giài phóng mien Nam 
(3 0/4) tai  thành phO HO ChI Minh; tham gia Lien hoan tuyen truyen giai thiu sách 
tai tinh Din Bien; tham gia Lien hoan can b thu vin tuyen truyên giâi thiu 
sách tai  Ngh An. TO chirc Cuc thi Dai  sr van boa d9c nam 2020; to chuc Lien 
hoan tiêng hat gia dInh nArn 2020. PhOi hgp vi Ban Thanh thiêu niên (VTVt')-Dài 
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Truyn hInh Vit Nam t chüc thirc hin Chuang trInh Cu truyn hInh kS'  nim 
130 näm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh. 

3. Hoàn thânh tuyên ding viên chirc nàm 2019 cüa Sc Van hóa, The thao và 
Du ljch; E an sp xp 1i ca câu to chirc, so luçing cap phó cüa Ca quan Van 
phông và các dan vj thuc S& Van hóa, The thao và Du ljch. 

4. Xây drng kê hoch và to chüc tp huân cong tác gia dinh nàm 2020; ke 
hoch và t chirc t cht'rc Lien hoan Tiêng hat gia dInh toàn tinh nàm 2020; to chirc 
lop tp hun ht nhân van ngh ca s nám 2020. Hoàn thánh san xuât chuang 
trInh, dia tuyên truyn xây dirng nông thôn mói näm 2020; báo cáo kêt qua triên 
khai thrc hin Quyêt djnh so 1780/QD-TTg ngày 12/10/20 11 cüa Thu tithng 
ChInh phü v vic phê duyt Dê an Xây dçrng di song van hóa cOng nhan & các 
khu cOng nghip den näm 2015, djnh huó'ng den nàm 2020; báo cáo tong kêt 10 
näm thirc hin Chi th sO 46-CT/TW ngày 27/7/20 10 cüa Ban BI thu (khóa IX) ye 
chông xâm nhp cüa các san phâm van hóa dc hi gay hüy hoti dto dirc xã hOi; 
báo cáo tong kt 15 nám thiic hin Chi thj sO 49-CT/TW ngày 21/5/2005 cüa Ban 
BI thu Trung uong Dâng ye xây dçmg gia dInh trong th&i kr  cong nghip hoá, hin 
dai hoá dat rnthc; báo cáo tong kêt 10 nàm thirc hin Chiên luçc phát triên gia dInh 
VietNam giai doin 20 10-2020. 

5. Triên khai các brn9c xây dmg các cong trInh: Báo tang Tan Trào Va Phông 
chiêu phim; Quâng tru&ng Tan Trào; tu bô, bâo tn nhóm tuçing và phü diêu thuc 
Quâng tru&ng Nguyn Tat Thành. To chirc kiêrn kê lé hi tti các huyn: Yen San, 
Ham Yen và San Duang. Tiêp tiic day nhanh tien d triên khai thi cOng Khu tu&ng 
nim các vj tiên bôi cách mng ti Khu di tIch quOc gia dc bit Tan Trào. 

6. To chirc Lê phát dng mon bai và giâi bai toàn tinh näm 2020; Lê phát dng 
và triên khai thI diem tiêu chI dánh giá tré em biêt bai và k nàng phông chông duOi 
nuâc nãm 2020. To chirc giái bong bàn tinh Tuyên Quang näm 2020; giài bong 
chuyên hai tinh Tuyên Quang nàm 2020. Chuân bj lirc luçing vn dng viên tham gia 
các giài thi dâu the thao toàn quôc và khu virc. 

7. TO chüc lop tp huan Bôi duOng nghip vçt buOng nàm 2020. Tiep tçic duy 
trI cOng thông tin du ljch; trien khai thirc hin nhim viii nm 2020 trong e an 
"Xây dçrng h thông du ljch thông minh" tinh Tuyen Quang giai don 20 19-2020, 
tam nhln den 2025". 

S& Van hoá, The thao và Du lch trân tr9ng báo cáo.!. 

No'i nhãn: 
- B VHTT&DL; 
- Thung trirc Tinh ui'; 
- HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- Ban TG Tinh ui'; 
- Cuc Van hoá c s; 

- Sà VHTTDL Yen Bái; 
- SO Kê hoach và Dâu tu; 
- Cc Thông kê; 
- Länh dao SO; 
- Luu VP; VT. 

GIAMBOC 

 

 

Au ml Mai 
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