UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DULỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 105 /BC-SVHTTDL

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 4,
phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4/2019
1. Công tác quản lý nhà nước
Tham mưu UBND Tỉnh các dự thảo văn bản trong lĩnh vực văn hóa, thể
thao và du lịch1. Chỉ đạo tổ chức, quản lý chặt chẽ các hoạt động phục vụ nhân
dân và khách du lịch vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4, 01/5; tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển
khai thực hiện Nghị định số 17/2019/NĐ-CP của Chính phủ đến các doanh
nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn Tỉnh; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn
cho khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài.
Cải cách hành chính được tập trung thực hiện quyết liệt. Sở đã tổ chức
đoàn hướng dẫn trực tiếp các doanh nghiệp, công ty quảng cáo2 thực hiện gửi hồ
sơ trực tuyến mức độ 3, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp trên địa bàn Tỉnh dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 của Sở; thủ tục hành chính3 thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; phối hợp xây dựng quy chế liên
thông giải quyết thủ tục hành chính; công bố thủ tục hành chính 4 thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh.
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân5. Tổ chức tập huấn công tác tiếp công
dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng cáo ngoài trời. Chỉ đạo
đổi mới, triển khai chặt chẽ công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn; tăng cường
công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các hoạt động về
VHTTDL, nhất là các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ VHTTDL và quảng
Báo cáo số 76/BC-UBND, ngày 04/4/2019 của UBND Tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm
2020”; Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 08/4/2019 của UBND Tỉnh tổ chức các hoạt động lễ hội Vía bà Chúa Xứ năm 2019 tại Khu
di tích Gò Tháp; dự thảo Kế hoạch chống xuống cấp di tích giai đoạn 2019 – 2020; TT dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu
chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; dự thảo Kế hoạch Tổ chức Lễ phát
động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ em; dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp năm
2019; TT về việc danh sách các địa điểm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn Tỉnh.
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C ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Quảng cáo Minh; Doanh nghiệp tư nhân Mỹ thuật Hương Sen; Cty CP Thương mại Dịch vụ và Đào tạo
Nhân Kiệt; Doanh nghiệp Quảng cáo Vĩnh Khang; Cty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ QC Minh Cường.

Có 50 thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực văn hóa 23 thủ tục hành chính; lĩnh vực di sản 9 thủ tục hành chính; lĩnh vực thể dục thể thao 05
thủ tục hành chính; lĩnh vực du lịch 07 thủ tục hành chính; lĩnh vực gia đình 6 thủ tục hành chính.
4
Thủ tục hành chính mới ban hành gồm có 07 thủ tục cấp tỉnh; Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 43 thủ tục (39 cấp tỉnh, 03 cấp huyện, 01
cấp xã); thủ tục hành chính giữ nguyên 84 thủ tục (67 cấp tỉnh, 14 cấp huyện, 03 cấp xã).
5
03 lượt tiếp công dân, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực di sản và quảng cáo.
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cáo, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện vi phạm, đảm bảo cho các hoạt
động diễn ra ổn định6.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được quan tâm. Công tác
truyền thông tổ chức các sự kiện Ngành được thực hiện tốt, kịp thời đưa tin về
các hoạt động góp phần quảng bá, xây dựng tạo dựng hình ảnh địa phương.
2. Lĩnh vực văn hóa
a) Hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ
lớn của đất nước, sự kiện quan trọng của Tỉnh7. Ra mắt Câu lạc bộ đờn ca tài tử và
sân khấu Cải lương “Cung điệu Đất Sen hồng” là nơi hoạt động văn hóa, khơi dậy
tiềm năng nghệ thuật trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân;
biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ hội vía Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp.
Phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng.
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”.
Các huyện, thị xã, thành phố dàn dựng gần 10 chương trình nghệ thuật,
biểu diễn tuyên truyền gần 50 buổi, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ.
Trong tháng, toàn tỉnh tổ chức 3 Hội thi, Hội diễn phục vụ, nâng cao đời sống
tinh thần cho nhân dân, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ, góp phần
xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Tổ chức sôi nổi các hoạt động Ngày hội “Sách và văn hóa đọc” lần thứ 2,
với các nội dung phong phú và hấp dẫn8, với 30 gian hàng tham gia trưng bày,
triển lãm sách, thu hút trên 25.000 lượt người tham quan và tham gia, góp phần
tôn vinh giá trị, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, phát triển văn hóa
đọc trong cộng đồng. Phối hợp tổ chức tập huấn và Hội thảo khởi động Thư viện
Lưu động thông minh. Tiếp tục phối hợp tổ chức “Chuyến xe tri thức” và trao “
Tủ sách khuyến học” phục vụ nhân dân đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời9.
b) Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Trong tháng, Thanh tra Sở tổ chức 04 cuộc kiểm tra. Phát hiện, xử lý 01 công ty kinh doanh lưu trú du lịch và 03 công ty hoạt động quảng
cáo vi phạm quy định của pháp luật. Ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức hoạt động quảng vi phạm với số
tiền 13.000.000 đồng. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 22 lượt kiểm tra trên 53 cơ sở. Qua kiểm tra, các cơ sở chấp hành tốt quy định.
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Kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; Ngày Công tác xã hội Việt Nam; Ngày truyền
thống Trung đoàn 320; Lễ giỗ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng; Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn
dân; Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) ...
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Ngày hội “Sách và văn hóa đọc” năm 2019, diễn ra từ ngày 17-21/4/20119, với các hoạt động: Giao lưu tuyên truyền giới thiệu sách;
Tọa đàm, giới thiệu tác giả, tác phẩm; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và diễn giả Nguyễn Phi Vân giao lưu, nói chuyện chuyên đề “Sách –
Chìa khóa thành công”; Giao lưu với tác giả trẻ TP.Hồ Chí Minh; Hoạt động gia đình trẻ đọc sách; Thi Xếp sách nghệ thuật; Trải
nghiệm Thư viện thông minh lưu động, giáo dục STEM, Lego và trình diễn khoa học vui và các hoạt động đọc sách như: Rung
chuông vàng “Kiến thức của bạn”; thi đọc sách “Trang sách em yêu”; thiết kế bìa sách; các hoạt động: Truy tìm kho báu, đọc sách giải
ô chữ, đố vui kiến thức, đố vui về sách, quyển sách diệu kỳ, cuốn sách bí ẩn…Nổi bật, Ngày hội “Sách và văn hóa đọc” được lãnh
đạo tỉnh, các ngành quan tâm, đơn vị thường trực Thư viện Tỉnh thực hiện tốt công tác vận động nguồn xã hội hóa từ các công ty,
doanh nghiệp, lực lượng tình nguyện viên là sinh viên các trường, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, góp phần thành công chương
trình.
8

Tổ chức tại tại 9 huyện (Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Tháp Mười, Lai Vung, Lấp Vò, Tp. Sa Đéc, Châu Thành và Huyện Cao
Lãnh, trên 18 điểm trường), phục vụ hơn 1.000 em thiếu nhi tham gia.
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Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm thực
hiện. Trình UBND Tỉnh Kế hoạch chống xuống cấp di tích lịch sử văn hoá trên
địa bàn Tỉnh giai đoạn 2019 – 2020; xây dựng Đề cương và khái toán kinh phí
lập phương án quản lý rừng bền vững tại Khu di tích Xẻo Quít; xin chủ trương
thực hiện phim tài liệu về cụ Nguyễn Sinh Sắc, từng bước nâng tầm Lễ giỗ Cụ
Nguyễn Sinh Sắc với qui mô cấp khu vực từ năm 2019; tham mưu mở rộng Khu
vực I, thuộc Khu di tích Gò Tháp.
Tổ chức Lễ hội Vía bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp với nhiều hoạt

động phong phú, hấp dẫn10, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, quảng bá
tiềm năng du lịch tới du khách gần xa.
Xét duyệt mẫu phác thảo Bia Chi bộ đầu tiên Lấp Vò và tượng Thiên hộ
Võ Duy Dương. Đề nghị Viện Khảo cổ học phối hợp khai quật khảo cổ và lập hồ
sơ khoa học di sản văn hóa Óc Eo di tích Gò Tháp phục vụ việc lập hồ di sản văn
hóa thế giới. Báo cáo xác định cơ sở pháp lý, tầm quan trọng và giá trị lịch sử,
văn hóa của Khu Đìa Phật, Đìa Vàng Khu di tích Gò Tháp.
Thỏa thuận Cục Di sản văn hóa trình hồ sơ khoa học đề nghị Bộ VHTTDL
xếp hạng di tích Quốc gia Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường. Phối hợp tổ chức thành
công Hội thi “Em là thuyết minh viên Bảo tàng”. Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa
học công nghệ số hóa hiện vật Bảo tàng phục vụ quản lý và quảng bá hiện vật.
c) Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình
Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình được triển khai tích cực.
Trình UBND Tỉnh Quyết định ban hành thông qua Hướng dẫn đánh giá và công
nhận các danh hiệu văn hoá trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; tổ chức đoàn
tham dự Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp
Việt Nam” khu vực Tây Nam Bộ.
Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh về “Đẩy
mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch”. Đề xuất đầu tư xây
dựng Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng tại các huyện, thị xã vùng biên
giới. Tham gia đoàn Kiểm tra về việc đầu tư, khai thác và sử dụng các thiết chế
văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Tỉnh. Thẩm định 02 Tiêu chí Cơ sở vật chất
văn hóa và Văn hóa đối với xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh.
3. Lĩnh vực thể thao
Tổ chức các giải thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, tạo không khí sôi nổi
trong nhân dân. Nổi bật từ tỉnh đến cơ sở đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic
vì sức khỏe toàn dân năm 2019 với 63.000 người tham gia; giải đua xe mô tô toàn
quốc “Cúp vô địch quốc gia năm 2019”; các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày
truyền thống Ngành Thể dục thể thao...
Biểu diễn các trích đoạn cải lương, ca múa nhạc chủ đề về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Đồng Tháp; Biểu diễn tuyên
truyền về di sản văn hóa; tổ chức trình diễn, giao lưu trong quần chúng nhân dân về di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp;
tuyên truyền quảng bá hình ảnh Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp; chiếu phim tư liệu: “Đồng Tháp Mười – Chiến khu bưng biền huyền
thoại”; Hò Đồng Tháp; phim du lịch có một nơi như thế; Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen; du lịch Gò Tháp, du lịch Đồng Sen…triển lãm
hình ảnh di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và trưng bày các bộ sưu tập cổ vật tỉnh Đồng Tháp. Tổ chức thi đấu Cờ tướng; Hội thi
biểu diễn thể dục dưỡng sinh.
10

3

Phối hợp tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng Tỉnh lần thứ XXI năm
2019 . Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn viên cơ sở về Chương trình bơi an toàn,
phòng chống đuối nước trẻ em. Tham mưu UBND Tỉnh tổ chức đoàn khảo sát
các mô hình thể thao và Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng cấp xã, làm cơ
sở tham mưu chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp công trình phục vụ tốt cho nhiệm vụ
phát triển sự nghiệp TDTT trong thời gian sắp tới.
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Trong tháng, thể thao thành tích cao cử 07 đoàn12 HLV, VĐV tham gia
thi đấu tại các giải thể thao trong khu vực, toàn quốc và thế giới. Thành tích nổi
bật, Phối hợp Tổng cục TDTT tổ chức thành công giải Vô địch Đá cầu cá nhân
toàn quốc năm 2019. Đồng Tháp vô địch toàn đoàn, với 03 HCV, 02 HCB, 02
HCĐ. 04 VĐV Đồng Tháp tham dự giải Vô địch Karate Đông Nam Á tại Thái
Lan, đạt được thành tích 02 HCV, 02 HCB, 02 HCĐ, góp phần chung vào ngôi
vô địch toàn đoàn của Đoàn thể thao Việt Nam. VĐV Mai Hiếu Linh tham gia
Đoàn Cờ vua Việt Nam dự giải trẻ Cờ vua các lứa tuổi Châu Á đạt 01 HCV nội
dung đồng đội nữ cờ nhanh và 01 HCB nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn.
4. Lĩnh vực Du lịch
Trình UBND Tỉnh: Tiêu chí thi đua khu du lịch và Tiêu chí thi đua điểm du
lịch; dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2019.
Công tác quảng bá, xúc tiến về du lịch được tăng cường thực hiện. Tham
gia Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ và Hội thi Bánh Dân gian Nam Bộ 13; đề xuất
tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Cần Thơ; tham gia ngày
Hội du lịch TP. HCM, Hội nghị xúc tiến quảng bá xúc tiến và Đoàn quảng bá xúc
tiến, kết nối hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thành phố Hà Nội – Hải Phòng
– Thái Nguyên, Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2019.
Đề nghị hỗ trợ lãi suất cho vay đối với cơ sở homestay Ngôi nhà Hoa Ếch
và homestay Tư Cá Linh. Công bố danh sách các cơ sở lưu trú du lịch đã được
xếp hạng sao và các doanh nghiệp du lịch lữ hành được cấp phép kinh doanh dịch
vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, danh sách hướng dẫn viên đã được cấp thẻ
trên địa bàn Tỉnh, nhằm thực hiện việc công khai về chất lượng dịch vụ của các
cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.
Phối hợp với các địa phương về việc khai thác dịch vụ du lịch tại các tuyến
bờ kè trên sông và công viên Hai Bà Trưng (TP Cao Lãnh) và tình hình khai thác
dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc.
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HKPĐ quy tụ hơn 2.700 VĐV đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố, tranh tài ở 3 cấp: tiểu học, THCS và THPT với 13 môn thi đấu: Bóng
bàn, Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Bơi lội, Cầu lông, Cờ vua, Đá cầu, Đẩy gậy, Điền kinh, Karate, Taekwondo và Vovinam.
Đoàn Cầu mây thi đấu giải vô địch Cầu mây toàn quốc 2019; VĐV Phạm Minh Nhựt tham gia đoàn Karate Việt Nam dự giải Vô địch
Karate trẻ châu á năm 2019 tại Malaysia; cử VĐV tham dự thi đấu giải Vô địch Taekwondo Đông Nam á lần thứ 14 năm 2019 tại Philippines;
cử vận động viên Trần Thị Ngọc Hà tham gia đoàn Taekwondo Việt Nam tham dự giải Vô địch Taekwondo Đông Nam á lần thứ 14 năm
2019 tại Philippines; Đoàn Điền kinh thi đấu giải Vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2019; Đoàn Xe đạp Đồng Tháp thi đấu Cuộc đua
Xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2019 cúp Báo Quân đội nhân dân”; Đoàn Petanque Đồng Tháp thi đấu giải Petanque Vô địch quốc gia 2019.
12

Nghệ nhân Huỳnh Ngọc Mỹ - Khu ẩm thực Làng bột Sa Đéc đã xuất sắc nhận 01 huy chương vàng Hội thi Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ
8, năm 2019 với sản phẩm Bánh hoa hồng Sa Đéc.
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Trong tháng, khách du lịch đến Đồng Tháp ước đạt 350.000 lượt khách,
tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 5.000 khách quốc tế; tổng thu du
lịch ước đạt 70 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ năm 2018.
5. Công tác tài chính và xây dựng cơ bản
Thực hiện giao dự toán thu - chi NSNN 2019; giao quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2019 của các đơn vị sự nghiệp.
Thực hiện phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm
trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu môn Xe đạp cho Trung tâm Huấn luyện
và Thi đấu TDTT Tỉnh; phân khai chi tiết vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu
phát triển văn hóa năm 2019. Tham mưu xin chủ trương xử lý công nợ đối với
Cty TNHH Bóng đá Đồng Tháp đã phá sản.
Trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục:
Bờ kè, đê bao giữ nước, mương ngăn cách, trạm bơm điện thuộc dự án hạ tầng
Khu du lịch Xẻo Quít (giai đoạn 2). Xin gia hạn thời gian thi công gói thầu số 5
Bia chi bộ đầu tiên huyện Lấp Vò. Phê duyệt dự toán phần khối lượng công việc
phát sinh ngoài thiết kế gói thầu số 02-BS thuộc Công trình Hạ tầng du lịch Khu
di tích Nguyễn Sinh Sắc; phê duyệt dự toán phần khối lượng công việc phát sinh
do xử lý chi tiết thiết kế Gói thầu số 10 công trình Tượng đài tập kết 1954.
Thực hiện thẩm duyệt hệ thống chữa cháy ngoài nhà và hệ thống báo cháy
tự động Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo
cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Tu sửa cấp thiết di tích Chùa Kiến An Cung và
di tích Đình Định Yên. Đề xuất thông qua mặt bằng tổng thể chủng loại, quy cách
cây xanh thuộc dự án Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2019
1. Công tác quản lý nhà nước
Phối hợp kiểm tra các hoạt độngVHTTDL, quảng cáo và tổ chức lễ hội
nhận kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2019) và 133 ngày Quốc tế Lao động 01/5.
Tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong
kinh doanh du lịch. Dự thảo quy chế phối hợp tiếp công dân. Thực hiện tốt công
tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Lĩnh vực văn hóa
Tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn14. Tham mưu
UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.
Biểu diễn chương trình nghệ thuật kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Miền
Nam, thống nhất đất nước và giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của cố soạn giả
Thanh Nha. Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng Tỉnh; khai mạc chương
trình Hè vui đọc sách năm 2019; Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện

Kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và ngày quốc tế lao động 01/5; kỷ
niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).
14
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giáo dục truyền thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường. Dàn dựng vở cải
lương về nội dung tuyên truyền về Mô hình Hội quán của Tỉnh.
Trình UBND Tỉnh Quy chế Quản lý di sản văn hóa; Kế hoạch tổ chức lễ
khánh thành tượng đài sự kiện tập kết năm 1954; hồ sơ đề nghị xét tặng danh
hiệu Nghệ nhân đối với nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo. Xây dựng Kế hoạch đổi mới
bảo tàng gắn với du lịch giai đoạn 2019 -2021. Thực hiện 02 hồ sơ văn hóa phi
vật thể: Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc và nghề dệt choàng huyện Hồng Ngự đề
nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quy trình đánh giá, công
nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào; Hội thảo về Đề án phát huy giá trị
hệ thống Đình làng; khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, sự phù hợp của mô
hình đầu tư xây dựng công trình đối với hoạt động của các Trung tâm Văn hóa –
Học tập cộng đồng tại các xã khu vực biên giới và chuẩn bị tổ chức Hội nghị
đánh giá công tác nâng cao chất lượng TTVH-HTCĐ cấp xã.
3. Lĩnh vực thể dục thể thao
Phối hợp, kiểm tra đánh giá tình hình triển khai mở các lớp năng khiếu
Bóng đá trong trường học; tham mưu UBND Tỉnh Kế hoạch giao lưu Đồng
Tháp-Prâyveng. Tổ chức các giải thể thao: Giải Việt dã tỉnh Đồng Tháp; giải
Quần vợt các Cây vợt xuất sắc tranh cúp Xổ số kiến thiết; giải Vovinam trẻ và vô
địch tỉnh; giải Bóng đá U13 tỉnh Đồng Tháp; giải Karate trẻ và vô địch Tỉnh.
4. Lĩnh vực du lịch
Triển khai Chương trình điều phối liên kết phát triển du lịch Cụm phía
Đông ĐBSCL năm 2019. Xây dựng Kế hoạch sản phẩm du lịch nông nghiệp
sạch, công nghệ cao; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực du lịch.
Hoàn chỉnh ban hành Quy chế Quản lý khu điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh;
Tiêu chí thi đua Khu, Điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh. Làm việc với đơn vị tư vấn
về tổ chức Lễ hội Sen. Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm mô hình phát triển du
lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp tại tỉnh Quảng Nam.
5. Công tác tài chính và công tác xây dựng cơ bản
Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Lập dự toán kinh
phí ngân sách nhà nước năm 2020. Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất đai
của ngành. Thực hiện thủ tục thanh lý hồ bơi Composite./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL; CQĐDVP Bộ tại TP. HCM
- TT. TU/HĐND/UBND Tỉnh;
- TT.BCĐ Tây Nam bộ;
- BTG/TU; Sở TTTT, KH-ĐT, Cục TK;
- P.VHTT; PCM; ĐVSN;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TH (NT).

KT.GIÁM ĐỐC
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