
UBND TINH TUYEN QUANG 
sO VAN HOA, THE THAO 

VA  DU LICH 

St: /BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

BAO CÁO 
So' kt 4 nãm thrc hin CM thj so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa 
BI ChInh trj ye day mçinh hpc lIp và lam theo Eu' Eithng, dw dá'c, 

pliong cácli Ho Cin'Minh 

Thirc hin chi dto cüa Uy ban nhân dan tinh ti Van ban s 63 1/UBND-
KGVX ngày 11/3/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic báo cáo sc kêt 4 näm thc 
hin Chi thj 05-CT/TW, S Van boa, The thao và Du ljch báo cáo ket qua thirc 
hiên nhu sau: 

I. Cong tác chi do, t chtIc thirc hin: 
Dáng ñy, Ban Giám doe Sâ Van hóa, The thao và Du ljch dã phô biên, quán 

trit và xây drng ké hoach cüa Ban Chap hành Dáng b triên khai thrc hin Chi thj so 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 ye day mnh vic h9c tp và lam theo In' tu&ng, dto dt'rc, 
phong cách Ho ChI Minh; Chi thj so 27/CT-]ITg ngày 08/9/2016 cüa Thu tuO'ng 
ChInh phü ye day mnh vic hçc tp và lam theo In tithng, dto dirc, phong each Ho 
CM Minh; chi tr9ng quan tam giáo dye, bOi duO'ng, tinh than yêu nuóc, lông ttr hào 
dan tc, nhân cách và lôi sOng cho dci ngU cOng chirc, viên chic; ngán chn, day lüi 
s1r suy thoái ye ttr tithng chinh tn, do due, lôi song và nhrng biêu hin "tir diên biên", 
"tr chuyên hoá" trong ni b, day mnh dâu tranh phông, chông tham nhUng, lAng 
phi, quan lieu. 

Xây dirng kê hoach và to chüc Hi ngh quán triêt, triên khai các van ban chi 
dto cüa Trung uo'ng, cüa Tinh üy ye day mçinh hQc tp Va lam theo tu' tu'ó'ng, dgo 
d&c, phong cách Ho ChI Minh; to chirc Hi nghj dAng viên, quân chüng hoc tp 
chuyên de ye In tuàng, do dic, phong cách Ho ChI Minh nàm 2017: H9c tp Va 
lam theo In tuO'ng, dto dirc, phong cách Ho ChI Minh ye phông chông suy thoái In 
tu&ng chInh trj, dao  dirc, lOi sOng, "tçr diên biên", "t1r chuyên boa"; näm 2018: Xây 
dirng phong each, tác phong cOng tác cüa ngi.thi dung dâu, cüa can bt, dâng vien 
trong hpc tp và lam theo tu InO'ng, do dirc, phong cách Ho Chi Minh; 11am 2019: 
Xây dirng thirc ton tr9ng nhãn dan, phát buy dan chü, cham lo di sOng nhân dan 
theo In tuO'ng, do due, phong cách Ho CM Minh; näm 2020: Tang cuô'ng khOi di 
doan kêt toan dan tc, xây dmg dAng và h thông chInh trj trong sach,  vftng mnh 
theo In tu&ng, dao  diirc, phong each Ho ChI Minh... 

Tuyen truyên sâu rng den nhân dan eác dan te trong tinh ye day mnh h9c 
tap yà lam theo In tung, do due, phong each HO ChI Minh trên Dc san Van boa, 
Th thao và Du lch Tuyen Quang; thông qua hott dng cüa các di tuyen tnuyen 
km dng, di chiu bong lu'u dng yá h thông nhà van bOa, thu viên, tü sáeh tir tinh 
den co si. 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
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Cap üy các chi b xay dçrng kê hotch h9c tp và lam theo tu tu&ng, do 
dic, phong cách Ho ChI Minh. 100% dông chI Uy viên Ban chap hành và 
dáng viên trong dâng b dà xây dirng kê hoach và dàng k ni dung lam theo 
tu tithng, do düc, phong each Ho ChI Minh. 

II. Kt qua thirc hin 

1. V xây drng, Eli rc hin chun nirc dçw dá'c theo tic ttrng, tlm gwong dçzo 
dá'c, phong cad, Ho ChIMinh 

Dã hoàn thành rà soát chinh sira, bô sung và ban hành Quy djnh chuân mirc 
dto due, lôi song eüa dáng viên, cong chirc, viên chirc ngành van hóa, the thao và du 
lch theo tu tu&ng, dto dirc, phong cách Ho ChI Minh. 

Chi do cap üy các chi b, thu tnthng các dan vj trçrc thuc, tru&ng các phông 
chuyên mon nghip vv to chüc triên khai thrc hin Quy djnh chuân mirc do dirc, lôi 
song cüa dâng viên, cong chüc, viên chrc ngành van hóa, the thao và du ljch theo tu 
tu&ng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh. Kêt qua, dãng viên, cong chüc, viên chüc 
trong toàn ngành dâ thc hin nghiêm tue các Quy djnh chuân mirc do düc, lôi song 
cüa dáng viên, cong ehre, viên chüc ngành van hóa, the thao và du lch theo tu tithng, 
dto due, phong cách Ho ChI Minh. 

2. J trdch nhim tr giác, di diu, gu'o'ng mâu cnn can b, dáng viên, 
n/i lit là can b3 lãnh dw  chü chôt, ngu'à'i clá'ng dâu co' quan: 

Quy djnh 101-QD/TW, ngày 07/6/2012 cüa Ban BI thu ye trách nhim nêu 
gu'ang cüa can b, dáng viên, nhât là can b lãnh dto chü chôt các cap, can b lãnh 
dio chü chôt, nguui dirng dâu co quan don vj luônguang mâu tu duOng, rèn 1uyn, 
nâng cao thue chap hành các chi thj, ngh quyêt cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nba 
nuóc; có tinh than trách nhim thirc hin chiirc trách, thim vi duge phân cong phi 
trách; CO thuc phic vii nhân dan; có phâm chat dio due, lôi song, tác phong "can, 
kim, hem, chInh, chi cOng vO tu", dâu tranh chOng quan lieu, tham nhflng, lang phi 
va cac tiêu crc khac... nêu guang trong h9c tp va lam theo tu' tuO'ng, do due, 
phong each HO Chi Minh; tIch crc tham gia phô biên, quan trit và h9c tp day dü 
các chuyên dê ye tu tuung Ho ChI Minh... 

Dàng viên, cong chüc, viên chüc trong ngành dêu nêu cao trách nhim tl;I 
giáe, di dâu, guang mu hoàn thanh tot nhim vi1 duc giao; guang mâu trong 
thrc hành tiêt kim, chOng lang phi dê quân chung noi theo. 

Nêu guong trong thrc hin phong trào üng h h9c sinh nghèo vuçit khó, 
gia dInh có hoàn cánh khó khàn nhu: Ban Giam dOe S dA to chuc tham hOi tong 08 
chiec xe dp, trj giá trên 10.000.000 dOng cho cac cháu h9c sinh có hon cãnh dc bit 
kho khn ti xã Minh Thanh, huyn Son Duong, tinh Tuyên Quang; Ban Chap hành 
Cong doan phOi h?p  vói Cong doàn B Van hóa, The thao và Du ljeh, Khôi thi dua 
1 - Cong doàn viên chuc Vit Nam, COng doàn Truông Trung cap ngh thut xiêe 
và tp k5 Vit Nam to chuc hot dng üng h xây nhà tInh nghTa cho gia dInh mc 
Vit Nam anb hung Nguyn Thj Mai ti thOn Toa, xã Minh Thanh, San Duang vOi 
sO tien buy dng 195 triu dông; COng doàn, Doàn thanh niên co s& tO chüc giao km 
van ngh và tang qua cho cac gia djnh có hoàn cânh khó khn, gia dInh chInh sach 
ti xà Van San, San Duang và xã NhCt Han, Yen San vOi trj giá tren 90 triu dOng; 
Chi b Ban Quãn 1 khu du ljch Uch su vn hóa và sinh thai Tan Trào dã tO chüc 3 dçt 
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quyên gop vã tng 70 xut qua, trj giá trên 55.000.000 dng cho hc sinh ti các tnrOng 
h9c; Doàn thanh niên dã tang 400 quyên v vth trj giá 2.000.000 dông; 5 chik xe dp 
vi tn giá 5.000.000 dông vã quân, áo cho các h gia dInh có hoàn cânh khó khãn tui 
xã Hung M9, huyn Chiêm Hóa; cong doàn Ban quân 1 Quáng tnr?Yng Nguyn Tat 
Thành ttng 38 b do chai, do dung hc tap; 30 cp lông, 01 phIch dun nuóc bang 
din... vi trj giá 5.850.000 dông t?i  Tnrô'ng Mâm non Hung Lcñ, huyn Yen San. 

Nêu guo'ng trong cOng tác tuyên truyên, quãng bá hçc t.p và lam theo tu 
tu&ng, dao dcrc, phong cách Ho ChI Minh có 5 dan vj trong ngành duçc biu dirang 
khen thu&ng tuyên truyên, quàng bá h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong 
cách Ho Chi Minh, trong do có 2 dan vj dat  giài xuât sac cüa Trung uang, 3 dan vj 
dat giài A cüa tinh... 

3. Tuyên truytn, quáng bá "HQc tIp và lam theo Eu' lu'ó'ng, dçw dt'rc, phong 
cáchHôChIMinh": 

To chirc các cuc triên lam ành chñ dê: "Bác Ho vó'i Tuyên Quang'c "Mç5t so 

hInh ánh ye các dcii hç3i và H5i nghj tgi khu di tich Kim BInh; Chi tjch HO ChI 
Minh vO'i biên dáo Vit Nam" tai Bào tang tinh; "c/in tjch HO ChI Minh vó'i 
Tuyên Quang" vii 86 ành; "Chi tjch HO ChI Minh vó'i biên, dáo Vit Nam" vâi 
88 ành; "Bác HO vO'i phy nü' Viçt Nam" vó'i 40 ành; "HQc tp và lam theo tu' 
tzthng, dgo dt'c, phong cách HO clii Minh" vói 110 ành; "chn tfch HO c/il Minh 
vái các k)) báu ctc QuOc hç5i và HDND các cap" 86 inh tti Nhà tnrng bay Khu di tich 
quôc gia dc bit Tan Trào. 

Khai thác 43 bàn phim truyn, 18 bàn phim tài 1iu, phim phóng sir tài 1iu, 
boat hInh, 03 bàn phirn truyn lông tiêng Mông, trong do 03 b phim truyn, 06 
phim tài 1iu chü dê ye Chü tjch Ho Chi Minh: "HO Ghi Minh chán dung mt con 
Ngu'ài ", "Hinh ánh ye dO'i hogt &ng cza Ho Chz Tjch ", "Nguyen Ai QuOc Ho ChI 
Minh "; "Bác H viêt Di chjc" hay "Mien Nam trong trái tim Ngu'&i "; "Nhüng giây 
phit cuOi cI?ng cna Bác; "NhIn ra Biên Ca ", "Vup't qua Ben Thup'ng Hái"; 
"Nguyen Ai QuOc 6' Hông Kong";" Thâu chin 6' Xiêm "; "Nhà Tiên Tn" chiu phc 
vu nhân dan tnên dia bàn tinh. 

To chirc triên lam sách, vâi chü dê "HQC tp và lam theo tu' tu'ó'ng, dao dc, 
phong cách HO ChI Minh", tru'ngbày, giâi thiu tnên 1.000 ban sách, báo ye cuc di, 
sr nghip cách mng và nhUng Cong hiên vT dai  cüa Chü tjch Ho CM Minh dOi vOi sr 
nghip, cách mng cüa Dáng, cüa dan tc Vit Nam và cách mng vO san the giâi. 

TIch crc tham gia viêt bài tuyên tnuyên tu tu&ng, dao  dic, phong cách Chü tjch 
HO ChI Minh. Tir näm 2016 den nay dã cO 25 bài viêt däng trên dc san Van hóa, The 
thao và Du lich. 

4. D4y mçinh h9c tp và lam theo Eu' twong, tam gu'rng d,o dá'c, phong 
cách H ChIMinh gán vó'i thrc hin nhim vi chmnh trj 

- Xãy dyng và phát triên van hóa và gia dInh, nâng cao dô'i sng van 
hóa tinh than cüa nhãn dan 

Tham muu vi Uy ban nhân dan tinh ban hành Dê an xây dirng nhà van bOa 
thôn (xOm, ban, t nhân dan) gän vi san the thao và khuôn viên giai don 2016-
2025; Quy hoach quàng cáo ngoài tthi tnên dja bàn tinh Tuyên Quang den nam 
2020, djnh huâng dn nam 2030. Cong tác quy hoach  xây drng thiêt chê van hOa ca 
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si dä di.rcic cp üy, chInh quyn các cp quan tam trin khai thirc hin. Vâi phuang 
châm "Nhân dan lam, nba rnthc h trg", den nay, toàn tinh có 126/141 nhà van hóa 
xä, phrnmg, thj trân (dat 89,4% m11c tiêu Nghi. quyêt); 1.790 nhà van hoá thôn, bàn, 
to dan phô. 

Tham mini to chircthành cOng các hoat dng van hóa phiic v nhim vii chInh 
trj, chào mrng các ngày lê lóm Chñ tr9ng khai thác chat lieu dan gian de dan dirng 
các tiêt milc ngh thut mang dm bàn sac dan tc, hang näm duy trI 150 buôi biêu 
diên ngh thut chuyên nghip/näm, phiic vi nhân dan & yang sâu, vüng xa, vüng 
dOng bào dan tc thiêu so. Duy trI hoat dng cüa 141 di van ngh quân ching xà, 
phu&ng, th trân; 2.667 di van ngh quân chiling thôn, bàn, to dan phô; co quan, 
&m vj, tru&ng h9c...; trên 200 câu lac  b dan hat dan ca và bâo ton van hóa dan 
tc; trên 70 câu lac bO Hat Then - dan TInh; 06 câu lac  b hat Páo dung cüa dan tc 
Dao; 13 câu lac bO hat SInh ca cña dan tc Cao Lan,... Hang nàm to chüc lien hoan 
van ngh quân chñng tr tinh den co s&, dáp lmg nhu câu hu&ng thi,j van hóa ngh 
thut cüa nhân dan các dan tc & ng nông thôn. 

Tang cu&ng cong tác luân chuyên sách, báo cho các tu sách Co s&. Toàn tinh 
có 134 tü sách trong nhà van hóa xã, phu&ng, thj trân, bInh quân mi tu sách Co 250 
bàn sách (phic v 597 luca ngu&i/näm). Phôi hçip v&i Hi Nhà báo và các Co quan 
báo chI trong tinh tO chirc Hi báo Xuân hang 11am. To chirc tnrng bay, giOi thiu 
sách, báo, tap  chI nhân kST nim các ngày lê l&n; triên lam sách phc vi nhim vu 
chInh trj, chào mmg k)i nim các ngày 1, têt. Duy tn tO chic Ngày hi d9c sách 
hang näm, thu hut dông dào ban  d9c tham gia. 

To cht'rc các tháng phim, dçrt phim Vit Nam tuyên truyên kS'  nim ngày 1& 
tt cüa dat ni.r&c vói trên 1.600 buôi chiêu/nàm, trong do có trên 100 buôi phiic vu 
các dim có dông bào dan tc Mông sinh sOng. Trithc mi buôi chiêu phim, các 
di chiêu bong km dng tuyên truyên chü truang cüa Dàng, chInh sách pháp lust 
cüa Nhà nuóc den nhân dan trong tinh; tuyen truyên h9c tp tr tu&ng, dao due, 

phong cách Chü tjch Ho ChI Minh. 
COng tác phiic hOi, bào tOn, tOn tao,  phát huy các giá trj cüa di tIch ljch sir, 

truyên thông van hóa cüa dan tc dugc quan tam thirc hin thu&ng xuyên, dt 
nhieu kêt qua, gop phan quan tr9ng trong vic giáo diic truyên thOng, giáo dic 
dao dic, li s6ng trong nhan dan, dOng th&i hInh thành các san phâm van hóa - 
du ljch hp dn, thüc day phát trien du ljch tren dja bàn tinh'. Hoàn thành kiêm ké 
toàn din 40 di san van hóa phi vt the; 1p 10 ho so khoa h9c di tIch cap quOc 
gia; 25 h so khoa h9c di tIch cap tinh; 11 hO so di san van hóa phi 4t the trInh 
B Van hóa, Th thao và Du ljch dixa vào Danh sách di san van hóa phi vt the 

1 Näm 2016, Thu tiiâng Chmnh phu d phê duyt Quy hoch tng th bào quän, tu b, phvc hi va phát huy giá 
trj di tIch ljch sü qu6c gia dac  bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang g.n vài phãt trin du llch  dn näm 2025; cong nhan Khu di 
tIch Dii hi Dai  biu toàn quc ln thu ii cUa Dàng t?i  Kim Binh, Chiam HOa là khu di tich quc gia dac  bit. Näm 2017, 
ThU tisàng Chinh phU phe duyt chU truung 1p nhim vi Quy hooch tng th bão quàn, tu b, phic hi va phat huy giá trj 
di tIch ljch s1r Dja dim t chrc Di hOi dai biu toàn quc ln thi H cUa Dãng, huyn Chiêm HOa, tinh Tuyên Quang; phê 
duyt Quy hoch tang th phãt triên Khu du lch Quôc gia Tan Trào, tinh Tuyën Quang dn näm 2030. Näm 2018, ThU 
tuUrig Chinh phil d cong nhn Khu bão tn thiên nhiên Na Hang - Lam Binh là Danh lam thng cânh quc gia dic bit; 
cho chU truang 1p h sa xây dmg Khu Di san thiên nhiên Ba Be (tinh Bc Kn) - Na Hang (tinh Tuyén Quang) trinh 
UNESCO cOng nhan là di san thiên nhiên th giài... 
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quc gia2. Hoân thành xây dçrng h so quc gia "Then Tày - Nüng - Thai Vit Nam" 
d trInh UNESCO cong nhan là di san van hóa phi vat  the di din cüa nhân loai 
(dugc UNESCO cOng nhan ngày 13/12/2019). Hoàn thnh Dê tài iimg dng khoa 
h9c "Nghiên ciru, bão ton phát huy giá trj di san Then trên da bàn tinh Tuyên 
Quang"; dê tài "Bão ton lang van hóa Giêng Tanh gn vOi phát triên du ljch"... To 
chrc diên dà, khai thác tu lieu biên son xuât bàn sách "Dja danh các lang xã tinh 
Tuyên Quang tilt the k 19 den nay; Biên niên các sr kin tinh Tuyên Quang 

Phong trào Toãn dan doàn kêt xây dçmg dYi song vn boa" tilmg bithc nang cao 
chat 1ugng và hiu qua. Dã tham mm Uy ban nhân dan tinh kin toàn Ban CM dio và 
ban hânh Quy ché hot dng Ban CM Phong trào "Toàn dan doàn kêt xay dmg di 
song van hóa" tinh Tuyên Quang. Xây drng và ban hành Hithng dn Quy djnh tiêu 
chuàn, trinh tr, thu tçtc xét và cOng nhan "Co quan, don vj, doanh nghip dt chuân van 
hóa" trên dja bàn tinh; Xây dimg ke hoch, phôi hçp vi CáC co quan thành viên Ban 
Chi dao  tinh tO chirc kiêm tra phong trào "Toàn dan doân ket xây dimg dôi song van 
hóa" tii cac huyn, thnh phO. 

Cong tác gia dinh du?c chili trng quan tam, cOng tác tuyên truyên, giáo diic 
dto dilrc, lôi song trong gia dInh duçYC day mnh. Triên khai thirc hin Co hiu qua 
Chiên lugc phát triên gia dInh Vit Nam và xây drng gia dInh thôi kr cOng nghiêp 
hóa, hin dai  hóa dat nithc tinh Tuyên Quang den nàm 2020; Dê an tuyên truyên, giáo 
diic lôi song, dto dtlrc trong gia dinh giai domn 2010- 2020; Duy trI hoat dng 15 cau 
1c b, 15 nhóm phông chông bo 1irc gia dInh; Dê an "Tuyên truyên, giáo c4ic  dgo 
dz'c lói song trong gia dinh Vit Nam" tii 10 thôn thuc xã An Tung, thành phô 
Tuyen Quang. PhOi hcp vci Báo Tuyen Quang, Dài Phat thanh và Truyên Mnh tinh 
tuyen truyên giáo diic dio dilrc, lOi sOng, k5' nàng üg xCr trong gia dInh... tren phucing 
tin thông tin di chiling và duy trI chuyên mic "Gia dInh và xã hi". To chüc thành 
cong Hi nghj gp mt gia dInh 3 the h toàn tinh lan thu II - 2016; Hi nghj tong kêt 
10 nàm thrc hin Luat  phông, chOng bo 1irc gia dInh; Hi thi tim hieu kiên thüc 
gia dinh tinh Tuyen Quang lan thu I- nam 2017; Hi thi gia dinh chung süc xây 
dimg nOng thOn mói toàn tinh nam 2018; Cuc thi tim hieu kien thilic gia dInh, Cuc 
van dng sang tác ca khuc, tiêu phâm, tho tuyên truyên xây drng nông thOn mi 
tinh Tuyên Quang nam 2019... 

Thrc hin nêp song van minh trong vic cithi, vic tang, l hi có s11 chuyên 
bin rO rt ye nhan thilic; thirc hin vic cuâi, vic tang dà duçc di b phn can b, 
cong chilrc, viên chilrc và nhân dan thrc hin nghiêm tue theo dung quy dnh. 
Các 1 hi truyen thông dirçc to chilrc trang tr9ng, thiêt thirc, tiet kim, tto ra khOng 
khI vui tuoi lành mnh, gan hot dng lê hi vi quàng bá và phát triên du ljch, thu 
hut dông dáo nhân dan và du khách tham dçt, giao urn van hóa 

- Vphát Iriên sy' nghip the dye the thao: 
Tham muu véfi Uy ban nhân d tinh sokêt 5 nam thçrc hin Nghj quyêt so 08-

NQ/TU, ngày 01/12/2011 cilia B Chinh tn ye tang cung s1r lãnh do cilia Dâng, to 
brc phát triên mnh me ye the diic the thao den nAm 2020; Kêt lun cilia Ban 
Thithng vi Tinh üy ye tiêp tiic thirc hin Chuong trInh hành dng sO 22-CTr/TIJ ngày 

2  Dn nay, toân tinh có 635 di tIch, trong do 140 di tIch xp hang cp quc gia, 257 di tIch xp hang cp 
tinh; 02 di tIch xêp hang  quôc gia dc bit; 01 bâo vt quôc gia; 11 di san van hóa phi vt the quôc gia 
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2 1/01/2013 cüa Ban thuèng v Tinh üy khóa (XV) thrc hin Nghj quy& s 08-
NQ/TW ngày 01/12/2011 cüa B ChInh trj ye tang cumg sir 1nh dao  cüa Dãng, to 
bu6c pháttriên manh  me ye the diic, the thao den näm 2020. 

Tiêp tçic day manh  cuc vn dng "Toàn dan rèn luyn than the theo gurn'zg 
Bác Ho vi dgiA  qua phát dng phong trào dã thu hut dugc dông drão các tang lap 

nhân dan huang img và tharn gia tp 1uyn các mon the thao. Den nay toàn tinh có 
30% so nguai tp the djc the thao thuang xuyên; 25% so gia dInh ttp the thao (dat 
miic tiêu NQ dê ra); 4.015 so di the thao co sa; trên 45.000 vn dng viên Co so; 

350 câu lac  b the thao; trên 500 giái thi dâu the thao cap co sO; 60 giâi thi du cp 
huyn, thânhphô và 8 giâi thi dâu the thao cap tinh. The thao thành tIch cao giành 
duçc nhiêu ket qua quan tr9ng3; t' l huy chuong dat  duçic  tai  các giâi the thao khu 
virc, toàn quôc và quôc tê tang cao; cong tác dào tao,  nâng cao chat Krqng di ngü 
v.n dng viên, huân luyn viên, tr9ng tài, can b lam cong tác the diic the thao 
luôn duçic quan tam4. 

- T/irc h&n  dng b3 các giãi pháp d k/wi thác tim náng phát trkn 
kin/i íê du lich 

Tham muu vOi Uy ban nhân dan tinh trInh Ban ThuOng v11 Tinh üy ban hành 
Kêt 1un cüa Ban ThuOng vçi Tinh üy ye nhim vii, giãi pháp phát triên du ljch giai 
doan 2016-2020; xây dirng Qu ho trcl phát triên du ljch; ban hành k hoach  phát 
trien du ljch tinh Tuyen Quang giai dloan 2016-2020; Chuong trInh hành dng cüa 
Ban Chap hành Dãng b tinh thrc hin Ngh quyet so 08-NQ/TW cüa B ChInh trj 
ye phát ye phát triên du ljch trO thành ngành kinh te müi nh911. Tham mul.i vói Uy 
ban nhãn dan tinh xây dmg Dê an Du ljch thông minh tinh Tuyên Quang giai doan 
20 18-2025, tam nhIn den nàm 2030; Dê an du ljch tam linh trên da bàn tinh Tuyên 
Quang; dê xuât, xây di.mg giâi pháp truyen thông quãng bá phát trien du ljch Tuyen 
Quang bng phuo'ng pháp truyên thông mOi tren h thông Buu din Vit Nam 

PhOi hop yOj các ngành lien quan tham muu hoàn thành xây dimg quy hoach 
tng the bâo quân, tu bô, phc hôi yà phát huy giá trj di tIch quôc gia dc bit Tan 
Trào gän yOi phát triên du ljch den näm 2025; Quy hoach tong the phát trien Khu du 
lch quc gia Tan Trào den nàm 2030; hoàn thành quy hoach chi tiêt các khu, diem 
du lch trên da bàn tinh. Trien khai Qu5 Ho trçY phát trien du ljch cüa tinh, di huy 
dng t chüc, cá nhân h trçl vào nguOn Qu ducic 2 t) dông. Xét trInh Uy ban 
nhân dan tinh 2 h so h trçi nguOn yOn tr Qu5 theo quy djnh; t.p trung xay dmg, 
phát triM các ba1  hInh du ljch, nâng cao chat lucing san phâm du lch. Mt so san 
phm du lch cüa tinh dang khàng djnh thuong hiu nhu du ljch be hi; du ljch ljch 
sO, yän boa; du lich sinh thai ya nghi duOng; du ljch cong dOng. 

Dy manh  tuyên truyên, quãng bá, x1ic tiên du ljch tren các an phâm du ljch, trên 
phuong tin thông tin dai  chOng cOa Trung uong yà dja phuong; tham gia các gian 
hang, triM lam y du ljch trong y ngoài tinh; k kêt hop tác phát triên du ljch trong 

3 Nàrn 2019 tham gia 18 giái th thao khu virc và toãn qutc, kt qua dt 70 huy chuoiig (trong do, 14 huy 
chiro'ng yang, 15 huy chirong bac,  41 huy chirong dông); 06 vn dng viên dat  kin tuO'ng; 21 v.n dng 
vien dat  cap i (tang 28 huy chuong so vói näm 2014) 

T chrc 3 lop tp hun nghip viii hixong dn viên, tr9ng tai the thao c sà cho 178 hçc viên; cr 17 HLV 
tham gia lop tp huân trong tài quôc gia do Ton  ciic Th dic the thao to chOc; I HLV tham gia lop tp huân 
tr9ng tài quc t do Lien doàn Pencak Silat quOc tê to chirc tai  Malaysia. 
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viing và thnh ph Ha Ni; hcip tác phát trin du ljch 6 tinh Vit Bc... Xây dmg và 
triên khai thirc hin Dê an "Xây dçrng h thông Du ljch thông mirth tinh Tuyên Quang 
giai doin 20 19-2022, tam nhin den 2025"; xây dirng và khai tmong Cong thông tin du 
ljch và üng ding du ljch thông minh trên thiêt bj di dng két hçip ban do so du ljch tinh 
Tuyên Quang vói da chi https://mytuyenquang.vn. 

Quan tam dào tao,  phát trMn ngun nhân lrc du ljch, t chic 14 1cp bi duOig 
nghip viii. . cho trên 700 h9c viên lao dng ngành du ljch trên da bàn tinh. Phôi hop 
vâi Tong citc Du ljch và Lien minh châu Au (Dir an EU) h trg, to chirc l&p dào 
tao, bôi duöng nâng cao nghip vi du ljch cho thuyêt minh viên du ljch và h 
dan lam du ljch cong dOng. Cir cong chic, viên chüc cüa ngàrth tham gia các lop 

bôi duOng cp nht kiên thrc ye quãn l nhà nuc ye du ljch. Qua do nghip v11 

cüa ngui lam vic trong ngành dã tüng bixc dugc nâng len, gop phân nâng cao 
chat luçmg du ljch trên dja bàn toàn tinh. 

- Cong tác cái cách I,ành chinh, cal thin mOi lru'ô'ng diu In', nâng cao 
náng l,'c cinh Iranh: 

Tiêp t1ic triên khai thirc hin toàn din, dông b, có hiu qua Chuong trInh 
tong the cài cách hành chInh nhà nithc giai doan 2016 - 2020 cüa ChInh phü, 
nâng cao chat luçmg cung cap djch vi công, cài thin môi trixng dâu tu, nâng 
cao näng lirc canh  tranh; rà soát kiên ngh dun giãn hóa thu tiic hành chInh trong 
linh virc van hóa, gia dInh, the thao và du ljch; trInh cong bô thu tc hành chInh 
thuc thm quyên giãi quyêt cüa S&5; niêm yet, cong bô cong khai b thu tic hành 
chinh thuc thâm quyên giâi quyêt cüa Sà tai  B phn Mt c1ra tao  thi4n igi cho 
t chüc, cá nhân den lien h dê giài quyêt thu t1ic hành chInh; thixc hin có hiu 
qua co chê mt cira, mt ci:ra lien thông trong giãi quyêt thu tçlc hành chInh6. 

Tham mu'u, d xut kiên toàn, sp xp các Ban Quàn l du ljch cüa tinh; D 
an hop nhât Trung tam Van hóa tinh và Trung tam Phát hành phim và Chiêu bong 
thãnh 01 dâu môi thuc S& Van hóa, The thao và Du ljch; Hoàn thành vic hop nhât 
Ban Quán l Khu du ljch ljch sir van hóa và sinh thai Tan Trâo vd Bâo Tang tinh; 
bàn giao nhân sçr, cong vic, tài chInh, tài san, ho so lien quan den nhim vi phát triên 
du lich cüa Ban Quán l Khu du lich lich sü van hóa và sinh thai Tan Trào ye Ban 
Quàn 1 các khu du ljch tinh theo Quyêt djnh cüa UBND tinh. Trien khai xây di,rng 
phuong an dir kien bO trI, sap xep to chüc b may, bien che, so krcing cap phó cüa 
các phông, don vj thuc S. Quy hoach  mng luôi cac dun vj sr nghip cOng lap, 

den nay, S Van hóa, The thao và Du lich có 02 dan vi thuc hiên theo co che 
ngân sach Nba nuc dam bâo mt phân chi phi hoat dng; 06 dan vi do ngân 
sách Nha nuó'c dam bào toàn b hoat dng. 

Quàn l, sir diing có hiu qua biên che hành chInh duçc U ban nhân dan tinh 
giao, diêu chinh bien che dôi vój càc phOng chuyên mOn, don vj sr nghip cOng ltp 

thuc Si hop l; vic bô trI, phân cOng, sir diing cOng chuc deu d?a  tren Co S yêu 

Trinh Uy ban nhân dan tinh cong b chun hOa 309 h19t thU tic hãnh chmnh thuc linh vrc van hOa, th 
thao vã du 1ch thuOc thm quyn cp phép cUa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch; rà soát kin nghj dqn giãn hóa 
trên 35% thU tuc hành chinh cUa 5 thU tuc. 

6  Tü 2016 dn nay thirc hin cp phép 913 lixqt thU tiic hánh chmnh theo dUng trinh tir thU tVc,  không cO thU 
tiic hành chInh qua han. 
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cu cong vic; b trI dung tiêu chun, chüc danh, xây dçrng co cu cong chüc phü 
hop; thumg xuyên ci1 cong chüc, viên chuc di dâo tao,  bôi duong nâng cao trInh d 
di ngü cong chüc, viên chc dam báo dáp üng tot yêu câu nhim vçi cong tác diigc 
giao; dan chñ, cOng khai, dung quy trInh vic lay phiêu tin nhim cüa dâng viên, 
quân chüng trong cong tác bô nhiêm, bô nhim 'aj,  luân chuyên, can b trong Ca 
quan, dan vj trirc thuc S&. 

Cong tác dâo tao,  bôi drOTig nâng cao trInh d chuyên môn, 1 1un chinh 
tr, quân l nhà nuóc cho di ngü CCVC duçic Lath dao  Si chü tr9ng nhàm dáp 
1rng tiêu chuân chüc danh nghê nghip, vj tn vic lam, yêu câu nhim v11 chInh tn 
cüa Ca quan, dan vj. Ti1r näm 2016 den nay, c11 9 dông chi di h9c cao cap 1) lun 
chinhtrj; 34 dông chi di hçc lrp  trung cap l 1un chinh trj; 35 dng chi di hc 
lap bôi duö'ng 1 1un chinh trj cho dáng viên mai; 22 quân chüng uu tü di h9c 
iap tim hiêu ye Dãng; 01 cong chirc di dâo tao  tiên sT; 12 cong chirc, viên chüc di 
dào tao  trInh d Thac Si; 18 cOng chüc di bOi duoiig kiên thirc quân 1 nha nuac 
chuang trInh Chuyên viên chinE; 16 cong chuc, viên chüc di bôi duông kiên thüc 
quân 1 nhà nuóc chuang trInh Chuyên viên; 165 1u9't cong chtrc, viên chrc tham 
gia các lap tp huân, bôi duông ye chuyên rnOn, nghip vT trong và ngoài tinh.... 

Tiêp tçtc triên khai thrc hin phân mêm quãn 1 diêu hành van bàn trên mt 
truè'ng mng. Xây dçrng và áp diing h thông quãn 1 chat luqng theo tiêu chuân 
ISO 9001:2015 vào hoat dng cüa ca quan. Triên khai phân mêm din t1r mt cüa 
tai Si Van hóa, The thao và Du ljch. Hoàn thành thc hin nâng cap và duy tn hiu 
qua hoat dng trang thông tin din tü' cüa S. 

* Ttn 41i, hin c/il: 

- Biu dmmg khen thithng nhftng din hInh tiên tin trong H9c tp và lam 
theo tu' tuâng, dao  duc, phong cách Ho ChI Minh con han  chê. 

- Kim tra, giám sat vic thirc hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa 
B ChInh trj ye day mgnh hQc tp và lam theo tu' tu'ó'ng, dgo dz'c, phong cách Ho 
ChI Minh chua thuông xuyên. 

III. Phtro'ng hu'&ng, nhim vi trong thb'i gian t&i: 
- Tiêp t11c triên khai thirc hin Chi thj so 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa 

Bô Chinh trj ye day mçinh hQc tçp và lam theo tu' tu'O'ng, dgo dt'c, phong cách Ho 
ChI Minh; xây drng kê hoach h9c tp và lam theo tam guang dao  düc HO ChI 
Minh hang nàm theo kê hoach  cüa Tinh üy, Dâng ñy KhOi các ca quan và doanh 
nghip tinh. 

- Tiêp tiic chi dao  các chi b trçrc thuc tang cuO'ng lAth dao,  chi  dao  cOng 
tác tuyên truyên sâu rng den nhân dan các dan tc trong tinh ye day math  h9c 
tap và lam theo tu tu&ng, dao  düc, phong cách HO ChI Minh tren Dc san VAn 
hóa, Th thao và Du ljch Tuyen Quang; thông qua hoat dng cüa các di tuyen 
truyn lu'u dng, di chieu bong lixu dng và h thông nba vAn boa, thu vin, tü 
sách tr tinh den ca sa. 

- Tiep tiic day math  cong tac tuyen truyen, 4n dng can b, cong chuc 
trong ngành tham gia sang tác, quàng ha và biêu dien chü d "HQC tp và lam theo 
tu' tu'cmg, dçio dt'c, phong cách HO ChI Minh ". Da dng các hInh thirc tuyên truyen, 
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ph bin hot chng quâng bá, gi1i thiu sách, trin lam d tuyên truyn sâu rng 
trong nhândân. 

- Tiêp tiic to chirc thrc hin "Chuân mirc dao  dIrc, lôi song cüa can b, dâng 
viên, cong chüc, viên chüc ngành van boa, the thao và du ljch theo tu tithng, tam 
guang dto diirc, phong cách Ho CM Minh". 

- Thixc hiên tot các nhiêm vi chinh tn gän vOi hc tp và lam theo tix tithng, dao 
dirc, phong each Ho CM Minh. Tham muu to chirc các hot dng van boa, the thao và 
du ljch k nim các ngáy lê 1n, gän vi tuyên truyên "HQC t2p và lam theo tit 
tu'&ng, dao dt'c, phong each Ho C'hI Minh ". 

S V boa, Th thao và Du ljch fran tr9ng báo 

Noi nhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Sâ Nôi vu; 
- Lãnh dao So'; 
- Lu'u VT; VP. 

GIAMBOC 

Au Thi Mai 
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