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VÀ DU LỊCH
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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm
kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 06/CTr-UBND ngày 28/6/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của
Chính phủ và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Së Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế
hoạch thực hiện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khóa XVII); Chương trình hành động số 06/CTr-UBND ngày
28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống
nhất hành động của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và sự đồng thuận
của công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành.
2. Yêu cầu
Việc triển khai thực hiện các Chương trình hành động phải đảm bảo sự thống
nhất, điều hành tập trung của tập thể lãnh đạo, các phòng chuyên môn, đơn vị trực
thuộc; xác định rõ mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể;
phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức trong việc tham mưu
thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, gia
đình, thể thao và du lịch của tỉnh.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Tập trung tham mưu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên
Quang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các quy hoạch, chương
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trình, đề án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; chủ trương, chính sách
của Đảng về công tác gia đình trong tình hình mới. Xây dựng và phát triển phong
trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh để nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước; quan tâm đầu tư phát triển các môn thể thao trọng điểm, có thế
mạnh của tỉnh. Tham mưu các giải pháp đột phá, khai thác, phát huy tiềm năng,
lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, đóng góp quan trọng vào thu ngân
sách của tỉnh.
2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến năm 2025, đón trên 3 triệu lượt khách du lịch; tổng thu xã
hội du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng; đóng góp cho GRDP từ 6% trở lên; tạo việc
làm cho khoảng 25.000 lao động; toàn tỉnh có trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu
Gia đình văn hóa; trên 80% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; Số dân
tham gia tập luyện thể dục thường xuyên đạt 35%; số gia đình thể thao đạt 30%.
- Lập 12 hồ sơ khoa học di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh
trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng; 6 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật
thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hằng năm tổ
chức 120 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; 1.290 buổi chiếu phim lưu
động; bổ sung 4.000 bản sách mới; 132 loại báo, tạp chí; cấp 1.400 thẻ bạn đọc
trở lên; phục vụ 96.000 lượt bạn đọc.
- 100% thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao
và du lịch được công bố đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Lĩnh vực văn hóa và gia đình
Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014
của Ban Chấp hành Trung ưong Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị
số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, các kế hoạch, chiến lược
phát triển gia đình Việt Nam; nghiên cứu, đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí chuẩn mực
văn hóa con người Tuyên Quang trong tình hình mới...
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, đổi mới theo
Kết luận số 207-KL/TU ngày 19/5/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc giao
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việc đột phá, đổi mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Tổ chức tốt các hoạt động
văn hoá, thể thao và du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị; chào mừng kỷ niệm các ngày
lễ lớn của đất nước. Tham mưu tổ chức thành công Lễ hội Thành Tuyên gắn với các
sự kiện văn hóa cấp khu vực, quốc gia và cấp tỉnh hằng năm...
Triển khai thực hiện hoàn thành các công trình thuộc Dự án bảo quản, tu bổ,
phục hồi và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh
Tuyên Quang đến năm 2025: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Cải tạo,
nâng cấp Quảng trường Tân Trào, Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim . Hoàn
thành trưng bày Nhà bảo tàng Tân Trào; xây dựng phim tư liệu tái hiện lịch sử
“Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến” để đưa công trình bảo tàng Tân
Trào và Phòng Chiếu phim phục vụ khách tham quan vào năm 2022. Triển khai
Dự án Làng văn hóa và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào,
xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.
Hoàn thành lập các quy hoạch: Quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát
huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Quy hoạch bảo
quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt
Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, gắn với phát triển du lịch đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng
Hệ thống phần mềm quản lý di sản văn hóa tỉnh Tuyên Quang. Triển khai các
bước xây dựng Hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn) - Na Hang (Tuyên
Quang) đệ trình UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới.
Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp với các huyện,
thành phố thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất kỹ
thuật cho hoạt động văn hóa, thể thao; quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt
động của hệ thống thiết chế văn hóa. Chú trọng đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa,
thể thao theo Quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với xây dựng
nông thôn mới.
2. Về lĩnh vực thể thao
Tiếp tục đầu tư phát triển các môn thể thao thế mạnh, trọng điểm của
tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phát triển phong trào thể thao quần
chúng và thể thao trong trường học. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ,
đầu tư vào lĩnh vực thể dục thể thao, dịch vụ thể dục thể thao (xây dựng các
công trình thể dục thể thao; nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng, sân vận
động; cung ứng dịch vụ, thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu thể dục thể thao...).

4
Hằng năm tổ chức các giải thể thao gắn với phát triển du lịch, như: đua thuyền
Kayak tại hồ thủy điện Tuyên Quang; mô tô, ô tô, dù lượn... và các giải đua xe
địa hình tại huyện Na Hang, Lâm Bình.
Đăng cai tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao toàn quốc; tổ chức các giải
thi đấu thể thao cấp tỉnh; đưa giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng trở thành giải
thường niên của cấp huyện, cấp tỉnh. Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham
gia các giải thi đấu thể thao toàn quốc và khu vực. Năm 2022 tổ chức Đại hội
thể dục thể thao các cấp và Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ IX và tham
gia đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX theo kế hoạch của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Về lĩnh vực du lịch
Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính
trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 29NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tham mưu xây dựng
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát
triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; xây dựng Đề án phát triển du lịch
tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển sản
phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Tuyên Quang.
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 01 làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh đảm bảo
đồng bộ, bài bản, có đặc trưng riêng. Phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng
tại mỗi huyện, thành phố ít nhất 01 làng văn hóa đặc trưng gắn với phát triển du
lịch; xây dựng từ 01 đến 02 sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn, thu hút khách du lịch.
Huy động các nguồn lực đầu tư vào các khu, điểm du lịch: Khu di tích quốc
gia đặc biệt Tân Trào; Khu du lịch trung tâm thành phố Tuyên Quang và vùng
phụ cận; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Khu du lịch sinh thái Na Hang, Lâm
Bình và một số điểm du lịch khác trên địa bàn huyện, thành phố.
Nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch
trên trên các phuong tiện truyền thông. Phối hợp với các ngành, các huyện, thành
phố tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch, kết nối tua, tuyến du lịch trong
nước và quốc tế. Đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản
Việt Bắc” tại Tuyên Quang năm 2023. Tham gia Chương trình liên kết hợp tác
phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chi Minh và các tỉnh Đông Bắc. Tiếp tục
triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang giai
đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2025” nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch
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thông minh. Duy trì, nâng cao hiệu quả Cổng thông tin du lịch của tỉnh, kịp thời
đăng tải các cơ chế, chính sách, quảng bá các sản phẩm du lịch để các nhà đầu tư,
du khách tìm hiểu thông tin về du lịch của tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đồng chí lãnh đạo Sở, theo lĩnh vực phân công phụ trách, thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai
thực hiện Kế hoạch này.
2. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai Kế hoạch
tới cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Cụ thể hóa các mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của phòng,
đơn vị; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức
trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo
báo cáo tháng, quý, năm của phòng, đơn vị (trong báo cáo có mục riêng đánh giá
tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế hoạch), báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Văn
phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Giao Văn phòng Sở định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và kịp
thời đề xuất Lãnh đạo Sở giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá
trình tổ chức thực hiện.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ (t/h)
- Các đơn vị sự nghiệp trưc thuộc
- Lưu VT; VP (Hiếu).

GIÁM ĐỐC

Âu Thị Mai

BIỂU CHI TIẾT NHIỆM VỤ
Thực hiện Chuong trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng;
Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 62/KH-SVHTTDL ngày 17/8 /2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch)
ST
T

1

2

3

4

5

Nội dung
Tham mưu triển khai thực hiện Dự án Bảo quản tu
bổ, phục hồi và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử
quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn
với phát triển du lịch đến năm 2025
Tham mưu lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi
và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia
đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm
Bình, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050
Tham mưu lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ,
phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Địa điểm
tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của
Đảng tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Tham mưu xây dựng hồ sơ khoa học Khu di sản
thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh
Tuyên Quang) đề nghị UNESCO công nhận là Di
sản thiên nhiên thế giới.
Tham mưu xây dựng Kế hoạch Ủy ban nhân dân
tỉnh thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày
04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị chủ trì
tham mưu thực
hiện

Đ/c Âu Thị Mai

Phòng Quản lý di
sản văn hóa

Đ/c Âu Thị Mai

Phòng Quản lý di
sản văn hóa

Đ/c Âu Thị Mai

Phòng Quản lý di
sản văn hóa

Đ/c Âu Thị Mai

Phòng Quản lý di
sản văn hóa

Đc Nguyễn Văn
Hòa

Phòng Quản lý
Văn hóa

Đơn vị phối hợp

Phòng Kế hoạchTài chính; Bảo tàng
tỉnh
Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng
Quản lý Du lịch;
Bảo tàng tỉnh
Phòng Kế hoạchTài chính; Bảo tàng
tỉnh
Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng
Quản lý Du lịch;
Bảo tàng tỉnh
Các phòng chuyên
môn, đơn vị trực
thuộc Sở

Thời gian
hoàn thành

2021-2024

2021-2022

Năm 2021

2021-2023

Năm 2021

Ghi
chú

2

ST
T

Nội dung

văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước
Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ xây
6 dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Tham mưu xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên
7 Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh
8 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Tham mưu xây dựng Kế hoạch Ủy ban nhân dân
9 tỉnh triển khai thưc hiện Nghi quyết số 29-NQ/TU
ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng
Tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày
10 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong
tình hình mới
Tham mưu xây dựng Kế hoạch Ủy ban nhân dân
11 tỉnh tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hướng dẫn
12 toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe,
phát triển tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Đơn vị chủ trì
tham mưu thực
hiện

Đơn vị phối hợp

Phòng Xây dựng
nếp sống văn hóa
và gia đình
Phòng Quản lý
Du lịch

Phòng Tổ chức Pháp chế; Phòng Kế
hoạch - Tài chính
Các phòng
chuyên môn

Đ/c Lê Thanh Sơn

Phòng Quản lý
du lịch

Các phòng
chuyên môn

Năm 2021

Đc Lê Thanh Sơn

Phòng Quản lý
du lịch

Các phòng
chuyên môn

Năm 2021

Đc Nguyễn Văn
Hòa

Phòng xây dựng
nếp sống văn hóa
và gia đình

Các phòng
chuyên môn

Năm 2021

Đc Nguyễn Văn
Hòa

Phòng Quản lý
Thể thao

Trung tâm Huấn
luyện và thi đấu thể
thao tỉnh

Năm 2021

Đc Nguyễn Văn
Hòa

Phòng Quản lý
Thể thao

Trung tâm Huấn
luyện và thi đấu thể
thao tỉnh

Năm 2021

Chỉ đạo thực hiện

Đ/c Nguyễn Văn
Hòa
Đ/c Lê Thanh Sơn

Thời gian
hoàn thành

Năm 2021
Năm 2021

Ghi
chú

3

ST
T

Nội dung

13

Tham mưu xây dựng Bộ Quy tắc chuẩn mực văn
hóa con người Tuyên Quang trong tình hình mới

Tham mưu xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất
14 lượng Lễ hội Thành Tuyên
Tham mưu xây dựng Đề án xây dựng các sản phẩm
du lịch đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang
Tham mưu tổ chức Chương trình nghệ thuật chào
16 Xuân và vinh danh các tổ chức cá nhân có nhiều
đóng góp trong tuyên truyền, quảng bá du lịch
Tuyên Quang
Hoàn thành trưng bày Nhà bảo tàng Tân Trào và
xây dựng phim tư liệu tái hiện lịch sử “Thủ đô Khu
17 giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”, đưa Bảo tàng
Tân Trào và Phòng chiếu phim vào phục vụ khách
tham quan.
Tham mưu giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng
hoạt động (chỉnh lý trưng bày trong nhà và ngoài trời;
18 khai thác phát huy không gian khu vực Bảo tàng), đưa
Bảo tàng tỉnh trở thành điểm đến trong hành trình của
du khách tham quan du lịch tại Tuyên Quang
19 Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án
số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15

Tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch thường niên
20 tổ chức các sự kiện, hoạt động kỷ niệm, giao lưu
truyền thống, về nguồn, giao lưu văn hóa, thể thao,
lễ hội cấp tỉnh, quốc gia tại Khu di tích Tân Trào,
Khu di tích Kim Bình

Chỉ đạo thực hiện
Đ/c Nguyễn Văn
Hòa

Đơn vị chủ trì
tham mưu thực
hiện
Phòng xây dựng
nếp sống văn hóa
và gia đình

Đơn vị phối hợp
Các phòng
chuyên môn
Phòng Quản lý Du
lịch; Phòng Quản lý
Di sản
Các phòng
chuyên môn
Phòng Quản lý
du lịch, Đoàn
NTDT tỉnh, Trung
tâm VH tỉnh

Thời gian
hoàn thành

Năm 2022

Đc Nguyễn văn
Hòa

Phòng Quản lý
văn hóa

Đ/c Lê Thanh Sơn

Phòng Quản lý
Du lịch

Đ/c Nguyễn Văn
Hòa

Phòng Quản lý
văn hóa

Đ/c Âu Thị Mai

Phòng Quản lý
di sản

Phòng Kế hoạchTài chính; Bảo tàng
tỉnh,

Năm 2022

Đ/c Âu Thị Mai

Bảo tàng tỉnh

Phòng Quản lý di
sản văn hóa

2022-2025

Đc Âu Thị Mai

Phòng Quản lý
di sản văn hóa

Bảo tàng tỉnh

2021-2025

Phòng Quản lý
Văn hóa

Phòng Quản lý di
sản văn hóa; Phòng
Quản lý du lịch;
Bảo tàng tỉnh

Đc Nguyễn văn
Hòa

Năm 2022
Năm 2022

Hằng năm

Ghi
chú

4
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21

22

23

24

25
26

27

Đơn vị chủ trì
Nội dung
Chỉ đạo thực hiện tham mưu thực
hiện
Tham mưu giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng
Phòng
Đc
Nguyễn
Văn
nghệ thuật chuyên nghiệp; hoạt động các thiết chế
XDNSVHGĐ,
Hòa
văn hóa từ tỉnh đến cơ sở
Đoàn NTDT tỉnh;
Tham mưu giải pháp đầu tư phát triển các môn thể
Phòng Quản lý
Đc
Nguyễn
Văn
thế mạnh, trọng điểm của tỉnh
Thể thao, Trung
Hòa
tâmHL&TĐTDTT
Khảo sát, đề xuất xây dựng 01 làng văn hóa dân tộc
cấp tỉnh đảm bảo đồng bộ, bài bản, có đặc trưng riêng.
Phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng tại mỗi
Phòng Quản lý
Đ/c Lê Thanh Sơn
huyện ít nhất 01 làng văn hóa đặc trưng gắn với phát
du lịch
triển du lịch; từ 01 đến 02 sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn,
thu hút du khách
Tham mưu tổ chức cuộc thi chuyên đề “Ảnh Du lịch
Phòng Quản lý
Đ/c Lê Thanh Sơn
Tuyên Quang”
du lịch
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án du lịch thông
Phòng Quản lý
minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2022, tầm Đ/c Lê Thanh Sơn
du lịch
nhìn đến năn 2025
Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ văn
Phòng Quản lý
Đ/c Lê Thanh Sơn
hóa, thể thao và du lịch
du lịch
Triển khai thực hiện Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị
văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với
phát triển du lịch (Dự án 6) trong Đề án thực hiện Đ/c Nguyễn Văn
Phòng Quản lý
CTMTQG phát triển KH-XH vùng đồng bào
Hòa
di sản văn hóa
DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn
2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Đơn vị phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Phòng Quản lý văn
hóa; Trung tâm
VH tỉnh

2022-2025

Văn phòng Sở

2022-2025

Phòng Quản lý di
sản văn hóa

Năm 2022

Phòng Quản lý Văn
hóa, Văn phòng Sở

Năm 2022,
2024

Phòng Kế hoạchTài chính

2021 - 2025

Phòng Kế hoạchTài chính

Hằng năm

Phòng Kế hoạchTài chính; Phòng
XDNSVHGĐ,
Phòng Quản lý
văn hóa

2021-2025

Ghi
chú

5

ST
T

Nội dung

28 Thực hiện tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh
Tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ hội
29 Thành Tuyên gắn với sự kiện văn hóa khu vực và
toàn quốc
Tham mưu tổ chức cuộc thi tìm hiểu, thuyết minh, giới
30 thiệu về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào,
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình.
Đăng cai tổ chức các giải thể thao toàn quốc; tổ chức
31 các giải thể thao toàn tỉnh
Tham mưu Tổ các hoạt động kích cầu du lịch tỉnh; Xây
dựng kế hoạch và tham gia chương trình "Qua những
32 miền di sản Việt Bắc"; Chương trình liên kết hợp tác
phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chi Minh và các
tỉnh Đông Bắc
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các phòng, đơn vị trực
33 thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Đề án
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch
34 cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử
hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang thuộc lĩnh
vực văn hóa, thể thao và du lịch

Chỉ đạo thực hiện

Đc Âu Thị Mai

Đơn vị chủ trì
tham mưu thực
hiện
Phòng Quản lý di
sản văn hóa; Bảo
tàng tỉnh

Đơn vị phối hợp
Phòng Kế hoạchTài chính

Thời gian
hoàn thành

2021-2025

Đ/c Âu Thị Mai

Phòng Quản lý
văn hóa

Đ/c Nguyễn Văn
Hòa

Phòng Quản lý
Văn hóa

Đ/c Nguyễn Văn
Hòa

Phòng Quản lý
Thể thao

Đ/c Lê Thanh Sơn

Phòng Quản lý du
lịch

Các phòng chuyên
môn, đơn vị trực
thuộc Sở

Đ/c Âu Thị Mai

Phòng Tổ chứcPháp chế

Các phòng chuyên
môn, đơn vị trực
thuộc Sở

2021 - 2025

Văn phòng Sở

Các phòng chuyên
môn, đơn vị trực
thuộc Sở

2021-2025

Đc Âu Thị Mai

Các phòng chuyên
môn, đơn vị thuộc Sở
Phòng Quản lý di
sản văn hóa; Bảo
tàng tỉnh
Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu
thể dục thể thao

Hằng năm
Năm 2022

Hằng năm

Hằng năm

Ghi
chú

