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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá, trọng tâm tháng 4
và phương hướng nhiệm vụ quý tháng 5/2019
Thực hiện Công văn số 06/UBND-TH ngày 18 tháng 02 năm 2016 của
UBND Tỉnh về việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm hàng quý và báo cáo kết quả
thực hiện hàng tháng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực
hiện các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và phương tháng 5 năm
2019 như sau:
Nội dung hoạt động

TT
A

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2019

I

Nhiệm vụ đột phá
Dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về nhuận bút, thù lao đối
với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các
loại hình nghệ thuật biểu diễn khác (theo Nghị định số
21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)
Đề án phát huy mô hình hệ thống đình làng

II

Nhiệm vụ trọng tâm

1

Công tác quản lý nhà nước

Tiến độ thực hiện

Đang dự thảo
Nghị quyết
Đang tổng hợp ý kiến góp
ý của các sở, ban, ngành,
huyện, thị xã, thành phố

Thông báo danh mục thủ tục hành chính và hướng dẫn thực
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở

TB số 18/TB-SVHTTDL,
ngày 22/3/2019

Thông báo công bố Quyết định thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TB số 22/TB-SVHTTDL,
ngày 29/3/2019

Cung cấp tài liệu tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh địa
phương và Đề án Phát triển Du lịch.

CV số 395/SVHTTDLVP, ngày 29/3/2019

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ KH số 33/KH-ĐKTr, ngày
chức, cá nhân trong kinh doanh du lịch.
18/4/2019
Tổ chức đoàn hướng dẫn trực tiếp các doanh nghiệp, công ty
quảng cáo thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tạo điều
kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh dễ dàng
tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả.

Đã thực hiện

KH Tuyên truyền việc thực thi đơn giản hóa TTHC, hướng
KH số 54/KH-SVHTTDL,
dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, bưu chính
ngày 4/4/2019
công ích năm 2019.
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Tổ chức tập huấn công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2019.

Đã thực hiện

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch Việt
Nam ra nước ngoài.

CV số 493/SVHTTDLNVDL, ngày 18/4/2019

Lĩnh vực văn hóa
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn
hóa đến năm 2020”

BC số 76/BC-UBND,
ngày 04/4/2019

Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019.

Từ ngày 17-21/4/2019

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 sơ trình
UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới.

CV số 369/SVHTTDLDSVH, ngày 25/3/2019

BC 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.

BC số 84/BC-SVHTTDL,
ngày 22/3/2019

Tổ chức các hoạt động lễ hội Vía bà Chúa Xứ (rằm tháng 3 âm
lịch) năm 2019 tại Khu di tích Gò Tháp.

Từ ngày 18-20/4/2019

KH Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện giáo
KH số 63/KH-SVHTTDL,
dục truyền thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường giai
ngày 12/4/2019
đoạn 2017 – 2019.
Thoả thuận về việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử
CV số 466/SVHTTDL- văn hóa quốc gia đến thờ ông bà Đỗ Công Tường
QLDSVH, ngày 12/4/2019
Xin chủ trương UBND Tỉnh thực hiện phim về cụ Nguyễn
Sinh Sắc.

CV số 441/SVHTTDLDSVH, ngày 8/4/2019

Kế hoạch chống xuống cấp di tích giai đoạn 2019 – 2020.

TT số 40/TTr-SVHTTDL,
ngày 11/4/2019

Xây dựng Đề cương và khái toán kinh phí lập Phương án quản
lý rừng bền vững tại Khu di tích Xẻo Quít.

TT số 38/TTr-SVHTTDL,
ngày 9/4/2019

TT dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn và trình TTr số 39/TTr-SVHTTDL,
tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào
ngày 10/4/2019
KH Khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, sự phù hợp của mô
KH số 65/KH-SVHTTDL,
hình đầu tư xây dựng công trình TTVHHTCĐ tại các xã khu
ngày 18/4/2019
vực biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019.
Kế hoạch phối hợp giữa Sở VHTTDL và Hội Liên hiệp Phụ KH số 61/KH-SVHTTDL,
nữ Tỉnh về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể
ngày 11/4/2019
2

thao và du lịch” năm 2019.
3

Lĩnh vực thể dục thể thao
Phối hợp tổ chức khảo sát các mô hình thể thao phong trào.

Đã thực hiện

Tham mưu thực hiện Đề án Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài
CV số 364/SVHTTDLnăng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035
NVTDTT, ngày 22/3/2019

4

Đề nghị chủ trương tổ chức giao lưu thể thao Đồng Tháp và
Prayveng năm 2019.

CV số 474 /SVHTTDLQLTDTT, ngày 16/4/2019

Tổ chức Lớp tập huấn Hướng dẫn viên cơ sở về Chương trình
bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em khu vực 4 - 2019.

Đã thực hiện

TT Dự thảo Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập
luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ em.

TT số 42/TTr-SVHTTDL,
ngày 18/4/2019

Lĩnh vực du lịch
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp năm
2019.

TT số 32/TTr-SVHTTDL,
ngày 28/3/2019

Tham gia Lễ hội Bánh dân gian tại TP. Cần Thơ; 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 TP Hà Nội-Hải Phòng-Thái
Nguyên; Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2019.

Đã thực hiện

Công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đủ
điều kiện phục vụ khách du lịch.

CV số 451/SVHTTDLNVDL, ngày 9/4/2019

TT về việc danh sách các địa điểm phát triển du lịch cộng
đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

TT số 43/TTr-SVHTTDL,
ngày 18/4/2019

B

NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ, TRỌNG TÂM THÁNG 5/2019

I

Nhiệm vụ đột phá
Xây dựng dàn hợp xướng thanh thiếu niên, dàn nhạc thiếu niên
để phục vụ các sự kiện chính trị lớn của Tỉnh.
Tham mưu UBND Tỉnh kế hoạch tổ chức Lễ giỗ cụ Phó bảng
Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 90 quy mô cấp khu vực
Xây dựng đề cương trưng bày Bảo tàng theo hướng hiện đại
Kế hoạch xây dựng mô hình tổ hợp công trình thể thao, ưu tiên
các xã hiện có sân bóng đá 11 người và trường phổ thông có
điều kiện để dùng chung cho cụm xã, cụm trường học.

II

Nhiệm vụ trọng tâm

1

Công tác quản lý nhà nước
3

Báo cáo UBND Tỉnh kết quả thực hiện Đề án hợp nhất Phòng Văn
hóa và Thông tin với Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện
Kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
nhận kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước 30/4 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, 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).
Tham mưu UBND Tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số
33-NQ/TW.
Tổ chức chương trình biểu diễn 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 giáo dục truyền
thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường giai đoạn 2017-2019.
Dàn dựng vở cải lương về nội dung tuyên truyền về Mô hình
Hội quán của Tỉnh.
Tham mưu UBND Tỉnh Quy chế Quản lý di sản văn hóa trên
địa bàn Tỉnh; Kế tổ chức lễ khánh thành tượng đài tập kết tại
cao lãnh 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 gai đoạn
2019 -2021. Bổ sung 02 hồ sơ khoa học về 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.
Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quy
trình đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong
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trào, trình UBND Tỉnh; Kế hoạch tổ chức Hội thảo về Đề án
phát huy giá trị hệ thống Đình làng.
Tổ chức 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
TTVH-HTCĐ tại các xã khu vực biên giới.
Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị đánh giá công tác nâng
cao chất lượng Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng.
3

Lĩnh vực Thể thao
Phối hợp, kiểm tra đánh giá tình hình triển khai mở các lớp
năng khiếu Bóng đá trong trường học.
Xây dựng Kế hoạch giao lưu thể thao giữa Đồng Tháp –
Prâyveng.
Tổ chức, phối hợp 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 Đồng Tháp; 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 các Kế hoạch sản phẩm du lịch nông nghiệp sạch,
công nghệ cao; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong
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.
Xây dựng KH 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.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh;
- Sở KH-ĐT;
- Lãnh đạo Sở;
- PCM, ĐVSN;
- Lưu: VT, TH (NT).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Quan Tuyên
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