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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 
Số:    28     /BC-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  24   tháng  3   năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình Quý I, 

nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021 

 
   

 

 I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác quản lý nhà nước. 

1.1. Công tác tham mưu ban hành và ban hành văn bản quản lý nhà nước  

- Ban hành theo thẩm quyền hơn 200 văn bản; trong đó có có nhiều văn 

bản chỉ đạo các phòng văn hóa, thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu, 

chào mừng 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm thành lập Đảng 

bộ Hà Tĩnh; Quốc tế Hạnh phúc (20/3)...; Hướng dẫn, chỉ đạo công tác quản lý 

và tổ chức lễ hội; Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19... xử lý 

hơn  650 văn bản đến. 

- Triển khai xây dựng Chính sách hỗ trợ, thu hút xây dựng và phát triển 

mạng lưới thư viện tại địa phương, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức 

của Nhân dân địa phương; Chính sách về quản lý, sử dụng nguồn lực trong lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn ở tỉnh Hà Tĩnh; Quy chế hỗ trợ thực hiện chính sách 

chống xuống cấp di tích. Tham mưu Sửa đổi bổ sung một số điểm trong Nghị 

quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy 

định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo”.Tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch kỷ niệm 190 năm thành lập 

tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021);  dự thảo Quyết định thành lập 

Ban tổ chức  kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 

– 2021)... 

- Cấp 34 giấy phép: 01 giấy phép biểu diễn nghệ thuật, 02 giấy phép lĩnh 

vực thể dục thể thao, 31 giấy phép thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở. 

1.2. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Tổ chức 02 cuộc thanh, kiểm tra. Trong đó, 01 cuộc phối hợp với đội kiểm 

tra liên ngành VHXH tỉnh kiểm tra tại 115 cơ sở kinh doanh dịch vụ do ngành 

quản lý. Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 01 tổ chức, 03 cá nhân với 

số tiền 17.000.000đ triệu đồng. 01 cuộc kiểm tra công tác quản lý, tổ chức các 

hoạt động lễ hội và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 tại các 

điểm di tích trên địa bàn tỉnh.  Qua kiểm tra cơ bản các di tich chấp hành nghiêm 

túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đầy đủ các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

       1.3. Công tác cải cách hành chính. 
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Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước.  

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 triển khai đến các đơn vị; kế 

hoạch duy trì, cải tiến và xây dựng mới hệ thống QLCL ISO 9001:2015; kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021... Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính. Thực 

hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và 

tác nghiệp tại cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc 

2. Các hoạt động chuyên môn 

2.1. Về lĩnh vực văn hóa: 

- Công tác tuyên truyền: được triển khai với nhiều hình thức phong phú, 

góp phần tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ kỷ niệm của 

quê hương, đất nước, đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 91 năm 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; mừng Xuân 

Tân Sửu... Toàn tỉnh thay mới hơn 1.000m
2
 tranh cổ động tấm lớn, pano, áp 

phích các loại và hàng trăm lượt khẩu hiệu, băng rôn, cờ tổ quốc; tổ chức 57 buổi 

tuyên truyền lưu động… 

- Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và Công tác quản lý, tổ 

chức lễ hội. 

Triển khai lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ 

Nguyễn Văn Mạo, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc. Kiểm tra các di tích đã 

xuống cấp, lập danh mục phân bố nguồn kinh phí chống xuống cấp cho các di 

tích. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức đón bằng xếp hạng di tích 

LSVH cấp tỉnh theo đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 

19. Thực hiện tốt công tác sưu tầm, bảo quản các hiện vật tại Bảo tàng và các 

BQL các di tích. Tổ chức sưu tầm ảnh và hiện vật phục vụ trưng bày chuyên đề 

“Di tích, danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”; biên tập bản thảo sách “Di sản kiến trúc 

Hà Tĩnh” tập 1. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các văn bản của TW và 

của tỉnh Hà Tĩnh và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch Covid – 19 trong các 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh.   

- Hoạt động nghệ thuật biểu diễn và văn nghệ quần chúng: Do diễn biến 

phức tạp của dịch Covid 19 nên các hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn 

toàn tỉnh đều không được tổ chức. 

 Chỉ đạo xây dựng 03 chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ 

chính trị và phục vụ nhân dân. Tổ chức báo cáo kịch dân ca “ Quê tôi vượt qua 

mùa bão”.  

- Hoạt động thư viện: 

Phối hợp Tổ chức thành công Hội báo Xuân Canh Tý 2021. Tổ chức trưng 

bày, triển lãm, giới thiệu sách, báo, ảnh, tư liệu nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng 

đại như: 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ 

nữ, Ngày Biên phòng toàn dân… Bổ sung 188 tên sách; biên soạn 03 cuốn thư 
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mục toàn văn “Hà Tĩnh qua báo chí Trung ương”. Cấp 513 thẻ; phục vụ tại thư 

viện tỉnh 13.939 lượt đến, 8.983 lượt sách/báo luân chuyển. 

- Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và chương 

trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới: 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Phong trào 

“Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”  được triển khai có hiệu quả, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Tham mưu họp tổng kết Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình năm 2020, 

triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tổ chức hội nghị ký kết các hoạt động phối hợp 

với 17 Sở, ngành, đơn vị liên quan. Xây dựng nội dung tuyên truyền hướng dẫn 

các địa phương thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa 

bàn tỉnh. 

Hướng dẫn,  chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng  “Phường, Thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” theo Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến nay, toàn tỉnh có 14 phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị.  

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng và nâng cao tiêu chí 

số 6 và 16 trong Bộ tiêu chí Nông thôn mới, đặc biệt là các xã về đích trong năm 

2020, các xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. Tham gia góp ý tiêu chí văn 

hóa trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. 

 - Công tác gia đình:  

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tăng cường công tác 

tuyên truyền các nội dung về gia đình. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố 

ban hành văn bản thực hiện công tác gia đình năm 2021. Tổ chức tổng kết công 

tác gia đình giai đoạn 2010 – 2020. Phối hợp với huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội 

nghị tổng kết mô hình thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại tổ dân phố 

Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm). Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt 

các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Phối hợp với thành phố Hà 

Tĩnh tổ chức lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình” nhân 

ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. 

2.2. Về thể dục, thể thao 

*  Thể thao quần chúng:   

- Xây dựng, ban hành chương trình hoạt động, kế hoạch tổ chức các giải 

thể thao đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ IX năm 2021. Hướng dẫn các 

địa phương tổ chức các hoạt động, giải thể thao cơ sở và đại hội thể dục thể thao 

điểm cấp xã, phường, thị trấn lần thứ IX năm 2021. 

- Thành lập Ban Tổ chức, ban hành Điều lệ giải Việt dã, giải Bóng chuyền 

nam Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2021. 

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh 

lần thứ XIII năm 2021, từ ngày 29-31/3/2021. 

- Tổ chức Lễ Khai mạc và các trận thi đấu trong khuôn khổ giải bóng đá 

Vô địch Quốc gia 2021 trên sân vận động tỉnh. 

- Thể thao thành tích cao: Tiếp tục chỉ đạo các bộ môn thể thao thành tích cao 

tập luyện, chuẩn bị thi đấu các giải trong nước và khu vực. 
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2.3. Về du lịch. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên lượng khách du lịch đến Hà 

Tĩnh giảm mạnh, quý I đón 130.560 lượt khách (giảm 40,8 % so với cùng kỳ năm 

2020), trong đó khách quốc tế là 816  lượt, (giảm 40,7 % so với cùng kỳ năm 

2020); khách nội địa là 13.466 lượt (giảm 50,7 % so với cùng kỳ năm 2020). 

 - Tuyên truyền các nội dung chính sách Nghị quyết số 214/2020/NQ-

HĐND ngày 10/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ 

phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, 

chống dịch Covid-19 và Quyết định 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

214/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham mưu 

trình UBND tỉnh kế hoạch tham gia Lễ hội Tết Việt 2021 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; kế hoạch tham gia diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà 

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng 

năm 2021; danh mục dự kiến hỗ trợ kinh phí chính sách phát triển du lịch.Tham 

gia tổ công tác hỗ trợ thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách đối với các dự án đầu tư 

của tập đoàn TH trên địa bàn tỉnh. Triển khai thí điểm phần mềm giải pháp du 

lịch thông minh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Sở, ngành thẩm định các dự 

án liên quan đến lĩnh vực du lịch.  

  -  Trung tâm QBXTVHDL tổ chức xuất bản Bản tin du lịch, Chương trình 

truyền hình văn hóa, thể thao & du lịch đúng định kỳ, đảm bảo chất lượng.  

 2.4. Công tác gia đình. 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tăng cường công tác 

tuyên truyền các nội dung về gia đình. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố 

ban hành văn bản thực hiện công tác gia đình năm 2021. Tổ chức tổng kết công 

tác gia đình giai đoạn 2010 – 2020. Phối hợp với huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội 

nghị tổng kết mô hình thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại tổ dân phố 

Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm). Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt 

các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Phối hợp với thành phố Hà 

Tĩnh tổ chức lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình” nhân 

ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ.  

- Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 tác động lớn đến toàn xã hội, 

trong đó các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn cơ bản hủy hoặc 

hoãn. các giải đấu cấp tỉnh và cấp quốc gia đều bị hoãn lại; lượng khách du lịch 

lưu trú đến Hà Tĩnh giảm mạnh. 

-  Công tác trùng tu tôn tạo di tích mặc dù đã được quan tâm những vẫn 

nhiều di tích xuống cấp vẫn chưa được đầu tư tôn tạo kịp thời.  

- Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ đang thấp.  

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2021. 

 1. Lĩnh vực văn hóa:  

        -Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm 

của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Kỷ niệm 117 năm 
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Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2021); Kỷ niệm 67 năm 

Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021); Kỷ niệm 131 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)  

- Tiếp tục triển khai xây dựng Chính sách hỗ trợ, thu hút xây dựng và phát 

triển mạng lưới thư viện tại địa phương, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tri 

thức của Nhân dân địa phương; Chính sách về quản lý, sử dụng nguồn lực trong 

lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở tỉnh Hà Tĩnh; Quy chế hỗ trợ thực hiện chính 

sách chống xuống cấp di tích. Tham mưu Sửa đổi bổ sung một số điểm trong 

Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

“Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những 

năm tiếp theo”. 

- Tham mưu họp Hội đồng xếp hạng di tích đợt I/2021. Hoàn thiện hồ sơ 

trình Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc 

gia đền thờ Nguyễn Văn Mạo (huyện Can Lộc). Tổ chức rà soát, kiểm tra các di 

tích xuống cấp tại các địa phương. 

- Tổ chức tập huấn Luật Thư viện; điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sơ dữ liệu 

về Karaoke . Tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa trên địa bàn toàn tỉnh, rà soát các cụm pano đã hết thời hạn sử dụng. Triển 

khai xây dựng các CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và phục dựng không gian 

diễn xướng 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chí đối với lễ 

hội cấp tỉnh, câu lạc bộ văn nghệ dân gian, các mô hình điểm về văn hóa, gia 

đình. Tổ chức tập huấn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tổ chức kiểm tra thực 

hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL  ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao & Du lịch về quy định chi tiết, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” “Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa”;  Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 

2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình 

tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị”. Tổ chức biên tập, in ấn đĩa CD tuyên truyền các quy 

định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tổ chức Hội thi câu lạc bộ 

gia đình hạnh phúc và các hoạt động khác chào mừng 20 năm ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí 6 và 16 trong 

Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.  

2. Lĩnh vực Du lịch:  

Tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch. Triển khai kế hoạch 

tổ chức lễ hội biển năm 2021. Tổ chức kiểm tra các khu, điểm du lịch và một số 

đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 

Triển khai kế hoạch tổ chức Đoàn Farmtrip khảo sát, xây dựng các tour, 

tuyến, kết nối khách du lịch đến các khu, điểm du lịch với các trung tâm giới 

thiệu và cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP. Xây dựng Kế hoạch khảo sát đánh giá 

hiện trạng và nhu cầu hệ thống biển chỉ dẫn các khu điểm du lịch dọc các tuyến 

đường trên địa bàn tỉnh 

Triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch 

giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc 
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Trung Bộ mở  rộng 2021.Phối hợp với các sở ngành thẩm định các dự án liên 

quan đến lĩnh vực du lịch. Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ 

thuê phần mềm giải pháp du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thẩm 

định, xếp hạng cho các cơ sở lưu trú; cấp thẻ HDV du lịch theo quy định. 

3. Lĩnh vực Thể dục Thể thao: Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội thể dục 

thể thao điểm cấp xã, phường, thị trấn lần thứ IX năm 2021. Tổ chức giải Việt 

dã, giải Bóng chuyền nam Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2021. Thành 

lập Ban Tổ chức, ban hành Điều lệ và tổ chức các giải Bóng chuyền bãi biển, 

giải Cầu lông - Bóng bàn và giải Karate Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 

2021. Tiếp tục tổ chức các trận thi đấu bóng đá giải Quốc gia năm 2021 trên sân 

vận động tỉnh. Chỉ đạo thể thao thành tích cao tiếp tục tập luyện, tham gia thi đấu 

giành kết quả tốt tại các giải đấu quốc gia, khu vực.  

4. Một số hoạt động khác:  Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ 

cương hành chính trong cán bộ công chức, viên chức toàn ngành. Tổ chức thanh, 

kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo kế hoạch. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm 

Quý II/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Tĩnh. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ VH,TT&DL;                                                                          

- Tổng cục TDTT, Tổng cục DL, Cục VHCS; 

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Phòng Tổng hợp Tỉnh uỷ; 

- Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh; 

- Phòng Văn xã, Tổng hợp UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Phòng VHVN-BTG Tỉnh uỷ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng PA83-CA tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chánh Văn phòng;  

- Lưu VT, TH.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Loan 
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