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VA DU LICH 

S& /BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngày 26 tháng 3 nàm 2020 

BAO CÁO 
Giao ban khôi kinh t qu I nàm 2020 

thuc linh vrc van hóa, the thao và du ljch 

Thirc hin chi dto cüa Uy ban nhân dan tinh v vic chun b báo cáo giao ban 
kh& kinh t qu I nAm 2020, S& Vn hóa, The thao và Du ljch báo cáo kêt qua nhu sau: 

I- Kt qua tham muu, t chfrc thtyc hin cong tác qu I nám 2020 
1. Vê linh vrc van hóa và gia dInh 
-Côngtácthammu'uchidcio: 
TrInh Uy ban nhân dan tinh dê nghj Bô Van hóa, The thao và Du 1ch bo trI 

von dâu tu cong trung hn giai doan 2021-2025 dê triên khai thçrc hin phiic hôi, tu 
b, ton tao  các khu, dim di tIch dc bit quan tr9ng trên dja bàn tinh Tuyên Quang; 
chü truang san xut chuang trInh dia DVD "Ngh thut din xuâng dan gian mt so 
dan tc tinh Tuyên Quang"; phê duyt chü truoTig dâu tir xây dmg cong trInh: Si:ra 
chüa Dn th ChÜ tjch Ho Chi Minh trong khuôn viên Quáng tnrôTigNguyên Tat 
Thành, thành pM Tuyên Quang; chü truang dâu tu xây dimg bia ghi dâu sir kin di 
tIch tai  Khu du tIch ljch si:r quOc gia dc bit Tan Trào, xã Tan Trào, huyn San 
Duong, tinh Tuyên Quang; chü truung dâu tu xây drng cong trInh cài tao,  süa cha 
Khu di tIch qMc gia dc bit Kim BInh, huyn Chiêm Hóa; dê xuât chü truang xay 
dmg biên giáp ranh các tinh Vinh PhCic vàHà Giang. 

Tham muu dir thào kê hoach  cüa Uy ban nhân dan tinh ye to chüc k' nim 
75 näm Quoc dan dai  hi  tai  Tan Trào (16/8); 75 näm Ngày Cách mng tháng 
Tam thành cOng (19/8) và Quôc khánh nuóc Cong boa xã hi chü nghia Vit Nam 
(02/9); dir thâo Quyêt djnh thành 1p Ban Chi dio các ngày lê 1rn và s11 kin ljch sr, 
van hóa quan trong nàm 2020; dir thâo Dê an sap xêp lai  to chüc b may, so 1ucng 
cap phó các ca quan, dan vj trçrc thuc S Van hóa, The thao và Du ljch dam báo tinh 
gon, nâng cao hiêu luc, hiêu qua hoat dông, du thao bao cao thuc hiên dê an bao ton 
và phát triên van hóa các dan tc thiêu so giai don 2016-2020 theo kê hoach giám 
sat cüa Hi dông nhân dan tinh. Chuân bj các diêu kin (1ira ch9n nhân chimg ljch sir; 
câu chuyên lich si:r trên dja bàn tinh gán vâi cuc di và sr nghip hoat  dng cách 
mng cüa ChU tch Ho ChI Minh tai  Tuyên Quang...) d thirc hin C.0 tmyn hInh 
k' niêm 130 nAm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh. 

Ban hành kê hoach thçrc hin Dê an triên khai "Tuyên bô ASEAN v vai trô 
cia nên cOng v11 lam chat xüc tác trong vic dat  dugc Tam nhIn cong dng 
ASEAN 2025"; ké hoach  tuyên truyên Dai  hi  dai  biêu Dàng b tinh Tuyên 
Quang lan thir XVII, nhim kS'  2020-2025; kê hoach  kiem ke 1 hi trên dja bàn 
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tinh nãm 2020; k hoch thirc hin Chucing trInh m1ic tiêu phát trin van hóa näm 
2020; tuyên truyên biên, dâo 11am 2020; kê hotch thirc hin Chuang trInh miic tiêu 
quôc gia xây dixng nông thôn m61 thuc linh virc van hóa, the thao và du ljch näm 
2020; kê hoch triên khai cong tác bInh däng giói và VI sir tiên b cüa phii nü nàm 
2020; kê hotch thi.rc hin Chiiang trInh giàm nghèo 11am 2020; kê hoach thrc hin 
các hott dng nàm 2020 thuc "Dê an tuyên truyên, giáo diic do due, lôi song 
trong gia dInh Vit Nam giai dotn 2010-2020"; kê hoch triên khai thirc hin Dir 
an t'Dâu tranh phông, chông ti phm xâm hai  tré em, nguôi chua thành niên vi 
phm pháp lut và phông, chông bo lirc gia dInh, mua ban 11guôi" näm 2020; ke 
hoach triên khai thrc hin cong tác tré em nàm 2020; kê hoch tuyên truyên phông, 
chông ti phm nAm 2020; kê hoch tuyên truyên phông, chông mi dam näm 2020; 
kê hoch tuyên truyên hiRing 11ng Tháng hành dng ye an toàn v sinh lao dng 
nàm 2020; kê hoach tuyên tuyên truyên bâo dam trt tir an toàn giao thông nAm 
2020... Hoàn thành vic h9'p nhât Ban Quàn l Khu du ljch ljch sà van hóa Va 
sinh thai Tan Trào vi Bâo tang tinh; bàn giao nhân sir, cOng vic, tài chInh, tâi 
san, ho sa lien quan den nhim vii phát triên du ljch cüa Ban Quàn 1 Khu du ljch 
ljch s1r van hóa và sinh thai Tan Trào ye Ban Quân l các khu du ljch tinh theo 
Quyet djnh cüa Uy ban nhân dan tinh. Chuân bj các diêu kin to chüc thi tuyên 
viên chCrc näm 2019. 

Chi dao  các dan vj sir nghip trrc thuc S&; Phông Van hoá và Thông tin, 
Trung tam Van hoá, Truyên thông và The thao các huyn, thành phô tuyên truyên 
phông, chông djch bnh viêm duè'ng hO hap do chüng mi cüa vi rut Corona gay 
ra; triên khai các bin pháp phông, chông dch bnh viêrn duông ho hap cap do 
chüng mi cüa vi rut Corona gay ra; tang ciRing phông, chông djch bnh viêm 
dithng ho hap cho chüng mi cüa vi rut Corona gay ra; tang ci.thng phông, chng 
dch bnh viem diRing ho hap cap do chüng mOi cüa vi rut Corona gay ra trong 
hot dng iê hi, di tIch ljch su-van hóa, danh lam thang cành; tuyen truyên phông, 
chOng bnh Cüm A (HSN1) trên gia cam và a nguai; thirc hin tot các nhim vii 
chInh trj, các ml,ic tiêu, chi tieu k hoach  nhà nuóc. 

- COng tác tuyên truyên, to chac hoat dng van hóa phiic vii nhim vii chInh trj, 
chào mmg các ngày iê lan: Lam mâi và thay dOi ni dung 47 clim cO dng, dat 
30,7% k hoach nam; treo 705 lu?t  bang rOn, khâu hiu, dat  28% ke hoach  nàm; biên 
tp 18 chuang trInh thông tin, dat  14% kê hoach  näm; thçrc hin 480 bui tuyên 
truyên, dat  33,5% k hoach nam. To chuc trien lam 142 ânh nhân k nim Ngày 
thành 1p Dáng Cong san Vit Nam; k nim 80 nàm Ngày thành 1p Chi b MO 
Than và müng Dâng, rnrng Xuân Canh T-2020 tai  Quâng truO'ng Nguyn Tat 
Thành. 

- Hou dng biêu diên ngh thut: TO chuc 11 bui biu din ngh thut 
chuyen nghip tai  các huyn, thành phô, dat  9,2% ke hoach nàm; phic vii 11.000 lu?t 
ngu'?ii xem (trong ã'ó, 02 buói chiêu phirn phyc vy dông bào Móng tgi các xä Yen 
Lam, xâ Minh Htcong, huyçn Ham Yen,). Xây dirng chuang trInh và bieu din ngh 
thut dc bit chào mmg k nim 90 näm Ngày thành 1p Dâng Cong san Vit Nam 
(3/2/1930-3/2/2020) và mrng xuân Canh T nam 2020; chuang trInh ngh thut don 
Giao thua tai  Quàng truO'ng Nguyen Tat Thânh, thành phO Tuyen Quang; phic vii Hi 
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chç Cam Sành Ham Yen; chuang trInh ngh thut "Thc hânh Then" biu din phic 
vi buM gp mtt cüa Ban Thu k lily ban quôc gia UNESCO Vit Nam va cuc gtp 
mt Dai  sir các nuc cüa Bô Ngoi giao; L phát dng thi dua, triên khai nhim vi.i 
näm 2020; Hi nghj thông tin ye tinh hInh kinh tê-xã hi näm 2020; các doàn cong 
tác cüa Trung uong den lam vic ti tinh. Duy tn hoit dng cüa các di van ngh 
quân chiing vi trên 300 buôi biêu diên. 

- Hogt d5ng din ánh. To chüc phim tuyên truyên mmg Dáng mmg Xuân 
Canh T-2020; Ngày thành 1p Dâng Cong san Vit Nam... tai  các huyn, thành phô, 
vth 162 buôi chiêu, dt 12,5% kê hoach  näm; phçic v11 43.180 luçrt nguñ xem (trong 
do cO 12 buôi phyc vy dóng bào Móng). Trrnc môi buôi chiêu phim, các di chiêu 
bong km dng tuyên truyên chü truang cüa Dâng, chInh sách pháp lut cUa Nba nuót 
den nhân dan trong toàn tinh. 

- Hogt d5ng thu' vin. Nbp rni 457 bàn, dat  6,5% kê hoach näm; cap 550 the 
ban dc,  dat  18% kê hoach näm; phic vi 28.470 lugt ban  dcc, dt 17% ke hoach 
nàm; luân chuyên 80.300 luçit sách báo, dat  18% kê hoach 11am. To chüc tnmg bay 
giâi 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 chirc tnmg bay gii thiu sách vói chü dê 
mü'ng Dãng, mrng Xuân nàm 2020, tti thu vin các huyn Va the tü sách Ca sâ. Phôi 
hgp vi Hi Nhà báo và các ca quan Báo chI trong tinh to chüc Hi báo xuân 
Canh T 2020 vôi chü dê "Báo chI Viçt Nam dOi mâi, sang tao, trách nhiêm vi lo'i 
Ich cia dat nu'O'c và cüa nhán dan" và phát dç3ng Giái báo chI toàn quOc ye xây 
dy'ng DOng (Giái Bia hem yang,) lan tht' V nám 2020 tai  Quâng trung Nguyen 
Tat Thanh vOi 900 an phâm cüa gân 600 loai  báo,  tap  chI, dc san chuyên san so 
Tet, so Xuân Canh T 2020 cüa Trung uang, các b, ban, ngành và các dja 
phuang trong cà nuóc, trung bay báo phát thanh truyên hInh Tuyên Quang và báo 
Tuyên Quang din tü. Phiic vii xe ô to thu vin luu dng tai  3 diem tnuông 
(Tru'&ng TH Tràng Dà, tru'àng TH An Khang, thành phó Tuyên Quang; tru'O'ng 
THCS thj trán Vinh L5c huyçn Chiêm Hóa), thu hut duçc 1.200 em hc sinh. Phic 
v11 xe 0 tO thu vin lu'u dng tai  Lé khai mac  Hi báo Xuân Canh T 2020. 

- COng tác báo tOn và phát huy các giá lrj van hóa cta dan tc, phyc hOi, báo 
tOn, tOn tgo di tIch: TnInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, d nghj Bô Van hóa, The 
thao và Du ljch dua di san van hóa phi 4t the "Tn thuc sir diing c9n nuâc cUa ngui 
Tày tinh Tuyên Quang" vào Danh mc di san van hóa phi vt the quôc gia; xêp hang 
di tIch ljch 5ir-vän hóa quOc gia "Hang Niii But", xa Thuqng Am, huyn San Duang; 
03 ho sa di tIch ljch 51r-vãn hóa cap tinh, gôm Chüa Pác Chài, xâ Kim BInh, xã Vinh 
Quang, huyn Chiem Hóa; Nba Buu Din, xã Phüc Thjnh, huyn Chiêm Hóa; Hang 
Thäm N.m, xã Phüc Thnh, huyn Chiem Hóa; dê nghj xêp hang 04 di tIch ljch sir - 
van hoá cap tinh; kinh phi thrc hin dr an Phçic h0i, tu bô, ton tao  Khu di tich ATK 
Kim Quan và Khu di tich Cách mng Lao, huyn Yen San; de xuât diêu chinh chü 
truang dâu tu dr an: bão quân tu bô, phic hôi vàphát huy giá trj Di tIch quôc gia dc 
bit Tan Tnào, tinh Tuyen Quang gàn vi phát tnien du ljch den nam 2025. 

Suu tam mâi 95 hin vet, dat  47,5% ke hoach  nàm, 40 tài lieu, dat 27% ke 
hoach näm; chinh l 380 phieu tâi lieu, hin 4t, dat  25,3% ke hoach narn. To chuc 
trien lam tren 170 ãnh vâi chü d "90 nám Dáng C5ng san Vit Nam "tai Bâo tang 
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tinh; Ban Quân l Khu du lich lich sà van hóa và sinh thai Tan Trào. Phi hcip vói 
Trung tarn s1r kin thirc hin Festival xuân 2020 tai  Bão tang tinh Tuyên Quang. 
Don trên 250 doàn khách, phiic vi trên 30.000 hrçvt khách thàm quan tti các Khu di 
tIch lich sü Tan Trâo, Khu di tIch 1ch si Kim Quan, Khu di tIch lch sir Dui hi II cüa 
Dáng tti Kim BInh; Den th Chü tjch Ho Chi Minh. 

- Phong trào "Toàn dan doàn ket xáy dy'ng dô'i song van hóa", cOng tác gia dInh. 
TrInh Uy ban nhãn dan tinh dir tháo báo cáo kêt qua thirc hin Phong trào "Toân dan 
doân kt xây dirng dan sOng van hóa" nàm 2019 và kê hoch thirc hin Phong trào 
nãm 2020. Ban hânh ké hoch thirc hin cong tác gia dInh nAm 2020 cüa Ban Chi dio 
thçrc hin cong tác gia dInh tinh; ke hoch tp huân cong tác gia dInh nàm 2020; kê 
hoach thirc hin cong tác giàrn nghèo nAm 2020; kê ho?ch tuyên truyên thirc hin 
Dê an "ChAm soc vi sir phát triên toàn din cüa tré em trong nhu'ng näm dâu dani tai 
gia dInh và cong dông giai doin 2018-2025" trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

2. Ye lTnh vrc th due the thao 
TrInh Uy ban nhân dan tinh dir tháo kê hoch to chirc Lê phát dng toán dan 

tp 1uyn mon boi phOng, chông duôi nuâc tinh Tuyên Quang nàm 2020; dr thào 
kê hoch tO chirc Ngày chy Olympic vi sirc khOe toàn dan và giài Vit dâ Tiên 
phong tinh Tuyên Quang näm 2020. 

Xây drng Diêu 1 tO chüc giãi Vit dã Tiên phong nàm 2020; kê hoch tham 
gia giái Vô dch Vt dan tc toàn quôc lan thir XXIV, näm 2020. Hrnrng dn các xã, 
phumg, thj trân tO chirc các hott dng the thao trtxâc, trong và sau Tét Nguyen dan 
Canh T nAm 2020. 

3. V linh vt•rc du ljch 
TrInh Uy ban nhân dan tinh dir thão báo cáo so kêt 3 nam thirc hin Chuo'ng 

trInh hành dng so i 5-CTr/TU ngày 27/6/2017 cüa Ban Thuanng vi Tinh Uy thçrc hin 
Nghj quyêt so 08-NQ/TW cüa B ChInh trj ye phát triên du ljch tth thành ngành kinh 
tê müi nh9n; phê duyt ho trçY kinh phi to chirc san xuât thi:r san phârn may tre dan cüa 
co sâ san xuat thôn Ngâu 2, xã Hung M, huyn Chiêm Hóa và Dir an san xuât thr 
san phâm dan tinh cüa h kinh doanh Ong Nguyn Van Corn, to VTnh Thjnh, th trail 
Vinh Lc, huyn Chiêm Hóa ti'i nguOn kinh phi Qu' Ho trq phát trien du ljch tinh 
Tuyen Quang; d xuât ni dung Kê hoch thi.rc hin co câu 1i ngành djch vi den 
nam 2025 linh vrc du ljch; d xuât hp tác phát triên du ljch gifla San Van hOa, The 
thao vàDu lch Tuyen Quang vani S Du ljch Ha Ni näm 2020, giai doan  2021-
2025; dê xuât ni dung triên khai thirc hin huy dng dâu tu thirc hin lrng phó vOi 
biên dOi khI h.u, tang truâng xanh và phát triên ben vü'ng dOi vani linh virc du ljch. 

PhOi hp vani Uy ban than dan các huyn, thành phO, các co quan, don vj lien 
quan tang cu'anng cOng tác quán 1 nhà rnranc ye du ljch và chi do các doanh nghip du 
ljch; các khu, diem du ljch dam bào hot dng du ljch trong djp Têt Nguyen dan Canh 
T nam 2020; triên khai thtrc hin các bin pháp phOng, chông djch bnh viêm dung 
ho hap cap do chüng mani cüa viruts Corona gay ra theo chi do cüa B Van hóa, The 
thao và Du ljch, TOng cc Du ljch. 

Trien khai cac van bàn cüa B Van hóa, The thao và Du ljch và TOng ciic 
Du ljch ye phông chOng djch viêm di.thng hO hap do chüng rnani cüa viruts corona 
gay ra lien quan den linh virc du ljch; triên khai vic khai báo y te ti CC co s& luu 
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trü du ljch; báo cáo cong tác phông cMng djch bnh, tInh hInh boat dng du ljch 
va giãi pháp lrng phó vi djch Covid-19; báo cáo tInh hInh quàn 1 doanh nghip; 
báo cáo dê xuât giài pháp h trq, tháo gc khó khAn ye von cho các doanh nghip 
du 1ch do ãnh hi.thng cüa djch Covid-19. Rà soát, bô sung danh m1ic dir an mñ 
gi dâu tu lTnh virc du ljch. 

Tang cuing xüc tiên, quàng bá du 1ch trên tp chf doanh nhân Vit Nam, 
VTV1 Dài Truyên hInh Vit Nam, Truyên hInh k5 thut so VTC... Dàng tài thông 
tin du ljch thông qua trang thông tin din tir website "Sovhttdltuyenquang.vn"; trang 
thông tin din ti.'r "L hi Thành Tuyên". Thung xuyên cung cap thông tin cho các 
doanh nghip Ft hành và khách du ljch nàm bat thông tin ye các diem du lich 
khách den thàm quan trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

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

4. V côngtác kim tra, thanh tra, xü 1 vi phm 
To chic kiêm tra 18 lê hi, di tIch; 05 co s& boat  dng van boa và kinh doanh 

dch vi van hóa, the thao, du ljch và quãng cáo truc, trong và sau Têt Nguyen dan 
Canh T nãm 2020 trén dja bàn Tuyên Quang. Qua kiêm tra, 1p biên bàn nhàc 
nhi, chân chinh 06 to quán 1 di tIch thirc hin nghiêm các quy djnh cüa nhà nuó'c 
ye Luât Di san Van boa. 

5. V cong tác cal cách hành chInh 
TrInh Uy ban nhân dan tinh cong bô 127 danh mc thu tiic hành chInh cap 

tinh; 18 thu tiic hành chInh cap huyn; 05 thu tiic hành chInh cap xâ thuOc pham vi 
chirc näng quàn 19 nhà nthc cüa S& Van bOa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

Ban hành kê hoach cal cách hành chInh S Van boa, The thao và Du ljch 
nàm 2020; kê hoach thrc hin cong tác kiêm soát thu tijc hành chInh närn 2020; 
ke hoach tuyên truyên ye câi cách hânh chInh näm 2020; ké hoach cong tác pháp 
che näm 2020; kê hoach  theo döi tInh hInh thi hành pháp 1ut cüa S; theo dOi thi 
hânh pháp lut ye xir 19 vi pham hành chInh; ke hoach  thirc hin cong tác pháp ch 
nàm 2020; kê hoach  kiern tra cong tác kiêm soát thu tiic bành chInh; kiêm tra, rà 
soát, h thông boa van bàn quy pham pháp 1ut nAm 2020; ké hoach dào tao,  bôi 
duo'ng cong chuc, viên chüc ngành van boa, the thao và du lich näm 2020; k 
hoach; kê hoach thirc hin Nghj quyêt so 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh 
phü ye tiep tc thçrc hin nhü'ng nhim vii, giài pháp chü yêu cal thin mOi tnthng 
kinh doanh, nang cao nãng içrc canh  tranh quôc gia näm 2020. 

Tiêp tiic trien kbai thirc hin phân mem quàn 19 diêu hành yan ban trên môi 
tnrO'ng mng; triên khai phân mêm din ti.r mt cua tai  S Van bOa, me thao yà Du 
ljch, qu9 112020 tiêp nhn và trà ket qua 16 ho so (trong do, 09 ho so' thông báo san 
phám quáng cáo,. 01 hO so' thông báo tiêp nhn biêu diên ngh thu çt; 01 hO so' dê nghj 
cap phép kinh doanh karaoke,' 02 hO so' cap giây phép kinh doanh lii' hành n5i dja; 01 
ho so'câp giâyphép hogt dng kinh doanh the thao mOn yoga,). Duy tn H thông quãn 
19 chat lugng theo tieu chuan ISO 9001:2015 vào boat  dng cüa Sâ Vn boa, The thao 
và Du ljch tao  dieu kin thun igi trong cong tác tiêp nhn, giãi quyêt TTHC cho cá 
nhân, to chuc và cOng tác kiem soát 'FFHC dirgc thun lçii, nhanh g9n kjp thai hon và 
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dt hiu qua cao han, gop phn tIch circ trong giái quyt các cong vic chuyên mOn cüa 
Sà; trng bufic nâng cao nàng 1rc và tInh chuyên nghip cüa di ngU can b, cong chüc 
Si Van boa, The thao và Du ljch. 

II. Dánh giá chung 
1.U'udiêm 
Ngành van hóa, the thao và du 1ch dã barn sat s1r chi dto cüa Uy ban nhân dan 

tinh, B VAn hóa, The thao và Du ljch, tp trung triên khai thirc hin nhim vu kê 
hoch duçic giao; kjp thii tham mu'u vâi Uy ban nhãn dan tinh dr thâo kê hoich to 
ch(rc các si,r kin vAn hóa chào m&ng các ngày lê lón trong nAm; ban hành các chuang 
trInh, kê hoch triên khai thirc hin các nhim vii cüa ngành; các vAn bàn chi dao  tuyên 
truyên và triên khai phOng, chông dch bnh viêm diiing ho hap do chüng mâi cüa 
viruts Corona gay ra; tAng cumg thanh tra, kiêm tra các hot dng vAn hóa, the thao và 
du ljch; kiêm tra cong tác phông, chông djch bnh viêm du'ng ho hap cap do chi:rng 
mi cüa vi rat Corona trong hot dng di tIch ljch sir-vAn hóa, danh lam thAng cánh 
trên dja bàn tinh. Các hot dng van hóa, the thao müng Dâng, mrng Xuân duçc din 
ra rng khAp thu hut dông dâo nhân dan tharn gia. 

2. Hiii cIu 1in 4i1 
Do anh hucmg cua dich bênh Covid- 19 nên viêc thuc hiên môt so chi tiêu ke 

hoach con dt thâp so vói ke hoch duçc giao (so buôi chiêu phim lu'u dng, sO buôi 
biêu diên ngh thi4t, thu hut khách du 1ch). 

III. Nhim viii tr9ng tam qu 1112020 
1. TAng cu&ng cOng tác quân 1 Nhà nithc ye vAn hoá, the thao và du ljch; 

cOng tác thanh tra, kiem tra và có bin pháp quân 1 hiu qua dôi vâi các hoat 
dng vAn boa, djch v11 vAn hoá trên dja bàn tinh. 

2. Tiêp t1ic tuyên truyên, thrc hin Nghj quyêt Dai  hi Dâng b tinh lan thu 
XVI, Nghj quyêt Dii hi dti bieu toàn quôc lan thir XII cüa Dàng; tuyên truyên Dai 
hi dàng các cap; tuyen truyên phOng, chông djch COVID-19; tuyên truyen k 
nim các ngày ie 1n trong qu 11/2020... 

Tham gia Hi diên ca khüc cách mng k nim 45 nAm giài phOng mien Nam 
(3 0/4) ti thành phO HO ChI IV1inh; tham gia Lien hoan tuyen truyen giOi thiu sách 
ti tinh Din Bien; tham gia Lien hoan can b thu vin tuyen truyên giai thiu 
sach ti Ngh An. TO chic Cuc thi Di sü vAn hóa d9c nAm 2020; tO chüc Lien 
hoan tieng hat gia dInh nArn 2020. PhOi hçip vâi Ban Thanh thiêu niên (VTV"')-Dài 
Truyen hInh Vit Nam to chac thirc hin Chuang trInh Cu truyn hInh k nim 
130 nAm Ngày sinh Chu tch HO ChI Minh. 

3. Hoàn thành tuyên diing viên chac nAm 2019 cüa S Van bOa, Th thao và 
Du ljch; Dê an sAp xêp 1i ca câu tO chuc, sO luqng cap phó cüa ca quan VAn 
phOng và các dan vj thuc Si VAn boa, The thao và Du ljch. 

4. Xây drng ke hoach  và tO chuc tp huân cOng tác gia dInh nAm 2020; ké 
hoch và tO chüc tO chuc Lien hoan Tieng hat gia dInh toàn tinh nAm 2020; t chüc 
kp tp huân htt nhân vAn ngh ca s nAm 2020. Hoàn thành san xuât chuang 
trInh, dI'a tuyen truyen xây dimg nông thôn mâi nAm 2020; báo cáo kt qua trin 
khai thirc hin Quyet djnh sO 1780/QD-TTg ngày 12/10/20 11 cüa Thu tung 
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ChInh phñ v vic phê duyt D an Xây dmg di sang van hóa cong nhan a cac 
khu cong nghip den näm 2015, djnh huang den näm 2020; báo cáo tong két 10 
nàm thirc hin Chi thj so 46-CT/TW ngày 27/7/2010 cüa Ban BI thu (khóa IX) ye 
chng xâm nhp cüa các san phâm van hóa dc hai gay hüy hoi dio düc xã hôi; 
báo cáo tong ket 15 näm thirc hin Chi thj so 49-CT/TW ngày 21/5/2005 cUa Ban 
BI thu Trung uang Dáng ye xây dmg gia dInh trong thai k' cong nghip hoá, hin 
dai hoá dat ntrâc; báo cáo tong kêt 10 näm th'irc hin Chiên lucic phát triên gia dInh 
Vit Nam giai dotn 2010-2020. 

5. Triên khai các buâc xây dirng các cong trInh: Bão tang Tan Trào và Phông 
chiêu phim; Quáng truang Tan Trào; tu bô, báo trI nhóm tuçmg và phü diêu thuc 
Quâng tru&ng Nguyen Tat Thành. To chüc kiêrn kê lê hi tii các huyn: Yen San, 
Ham Yen và San Dtrang. Tiêp tic day nhanh tiên d triên khai thi cOng Khu tuO'ng 
nim các vj tiên bôi cách mng ti Khu di tIch quOc gia dc bit Tan Trào. 

6. To chtrc Lê phát dng mon bai và giái bGi toàn tinh näm 2020; Lê phát dng 
và triên khai thI diem tiêu chI dánh giá tré em biêt bai và k nãng phông chông duôi 
nuàc näm 2020. To chüc giài bong bàn tinh Tuyên Quang nàm 2020; giãi bong 
chuyên hai tinh Tuyên Quang nàm 2020. Chuân b 1rc luçing 4n dng vién tham gia 
các giái thi dâu the thao toàn quôc và khu virc. 

7. To chixc lap tp huân Bôi dumg nghip vi1 buông nàm 2020. Tiêp tic duy 
trI Cong thông tin du ljch; triên khai thirc hin nhim v1,i 11am 2020 trong Dê an 
"Xây drng h thông du ljch thông minh" tinh Tuyên Quang giai don 20 19-2020, 
tam nhIn den 2025". 

Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cáo./. 

Ncri nhãn: 
- UBND tinh; 
- SOKhoachvaDutir; 
- Ciic Thông kê tinh; 
- Lãnh dao Si; 
-LimVT;VP. 

GIAM DOC 

Au Thj Mai 



BAO CÁO THC HIN MQT SO CHI TIEU PHAT TRIEN KINH TE - xA HO! QU I NAM 2020 

(Kern theo Báo cáo s: ngày /3/2020 cáa Sà Van hóa, Th thao và Du ljch,) 

STT Ch tiêu 
DO'flV 

tInh 

Thuc 
hiçn quy 
näm2019 

Nm 2020 
IXTH qüy Iso 
sänh vó'i (%) 

Ké hoch 
UBND 

tinh giao 

Thuc hiên 
Quyl 

Kê 
hoach 
näm 
2020 

Cüng 
k3'näm 

2019 

Du Ijch 

S Iuçit khách du ljch nghin lucit 532.800 2.045,9 129.900.0 6 -75,6 

Doanhthuvdu1ich t'dng 489 1.901 107.0 6 -78.0 
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