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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 70  /BC-SVHTTDL Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 6 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình  

6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 
 

 

 Sáu tháng đầu năm 2021, do diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid 19, 

đời sống kinh tế xã hội tỉnh nhà nói chung bị ảnh hưởng, hoạt động văn hóa, thể 

thao & du lịch nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, đa số các hoạt động đều bị hủy, 

hoãn, giảm quy mô ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng cũng như hoạt động theo 

kế hoạch chuyên môn và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành. Tuy 

nhiên, với tinh thần “Đoàn kết, kiến tạo, kỷ cương, hành động, hiệu quả”, 6 

tháng đầu năm ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã đạt được một số kết quả 

nhất định, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.  

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác quản lý nhà nước  

1.1. Công tác tham mưu ban hành văn bản QLNN 

 Ban hành theo thẩm quyền gần 3500 văn bản, bảo đảm hoạt động văn 

hóa, thể thao, du lịch được thực hiện đúng pháp luật, đạt hiệu quả tốt. Trong đó 

tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, t  chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nh n các sự kiện văn hóa, ch nh trị của tỉnh; 

công tác quản l  và t  chức lễ hội; hướng dẫn, tăng cường các biện pháp ph ng, 

chống dịch COVID-9 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. T  chức 

k  kết chương tr nh, kế hoạch phối hợp hoạt động với 17 Sở, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh. 

 Triển khai x y dựng Ch nh sách hỗ trợ, thu hút x y dựng và phát triển 

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

của Nh n d n địa phương; Ch nh sách về quản l , sử dụng nguồn lực trong lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn ở tỉnh Hà Tĩnh; Sửa đ i b  sung một số điểm trong 

Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nh n d n 

tỉnh “Quy định một số ch nh sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo”; Quy định Tiêu ch  hỗ trợ kinh ph  chống xuống cấp di t ch 

Lịch sử - Văn hóa, Đề án sử dụng tài sản công vào mục đ ch cho thuê tại Trung t m 

Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Quyết định ph n cấp tiếp nhận và chấp 

thuận hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.. 

 1.2. Công tác thanh tra, kiểm tra, cấp phép. 

 Thanh tra Sở t  chức 05 cuộc thanh tra, 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 l ; 01 cuộc kiểm tra công tác quản l , t  chức các hoạt 

động lễ hội và công tác tuyên truyền ph ng, chống dịch Covid -19 tại các điểm 
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di t ch trên địa bàn tỉnh; 01 cuộc kiểm tra về điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, công tác bảo đảm an toàn ph ng chống dịch Covid 19 tại 15 khu điểm du lịch 

trong tỉnh; 01 cuộc thanh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ tại các 

ph ng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành ch nh 02 t  chức, 02 cá nh n với số 

tiền 17.000.000 triệu đồng.  

Cấp 77  giấy phép, trong đó có 02 giấy phép thuộc lĩnh vực du lịch; 01 giấy 

phép thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; 01 giấy phép thuộc lĩnh vực di sản văn 

hóa; 06 giấy phép thuộc lĩnh vực thể dục thể thao; 67 giấy phép thuộc lĩnh vực 

văn hóa cơ sở.  

1.3. Công tác cải cách hành chính 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương tr nh hành động của UBND tỉnh 

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

cải cách hành ch nh, n ng cao hiệu lực, hiệu quả quản l  của các cơ quan Nhà 

nước.  Ban hành kế hoạch cải cách hành ch nh năm 2021 triển khai đến các đơn 

vị; kế hoạch duy tr , cải tiến và x y dựng mới hệ thống QLCL ISO 9001:2015; 

tiếp tục rà soát thủ tục hành ch nh, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021... 

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản l , điều 

hành và tác nghiệp tại cơ quan Văn ph ng 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 h nh thức phong phú, 

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

quê hương, đất nước... Trong đó, chú trọng tuyên truyền các chủ trương của 

Đảng, ch nh sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch và gia đ nh như Nghị quyết TW 9 khóa XI về “X y dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Tiếp tục đ i mới, sắp xếp t  

chức bộ máy của hệ thống ch nh trị”; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Ch nh 

trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”...; các ngày lễ lớn 

của quê hương đất nước như 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 190 

năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021); cuộc Bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng ch  Hà Huy Tập... 

 Toàn tỉnh thay mới hơn 2.000m2 tranh c  động tấm lớn, pano, áp ph ch 

các loại và hàng ngh n lượt khẩu hiệu, băng rôn, cờ T  quốc; t  chức 111 bu i 

tuyên truyền lưu động, 04 bu i chiếu phim phục vụ nhiệm vụ ch nh trị và 

phục vụ Nh n d n. 

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

chức lễ hội được quan tâm.  

 Tham mưu, lập hồ sơ tr nh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận 

Lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Triển khai 

lập hồ sơ xếp hạng di t ch lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đợt I năm 2021. Kiểm tra 

các di t ch đã xuống cấp, lập danh mục ph n bố nguồn kinh ph  chống xuống 
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cấp cho các di t ch. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương t  chức đón bằng xếp 

hạng di t ch LSVH cấp tỉnh theo đúng quy định, đảm bảo công tác ph ng, chống 

dịch Covid 19.  

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

BQL di t ch. Bảo tàng tỉnh sưu tầm 385 hiện vật thuộc nhiều niên đại khác nhau 

từ thời sơ sử, Bắc thuộc, L  – Trần, Lê – Nguyễn. T  chức trưng bày chuyên đề 

“Di t ch, danh thắng và c  vật Hà Tĩnh” kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm 

tái lập tỉnh. Biên tập bản thảo sách “Di sản kiến trúc Hà Tĩnh” tập 1. 

Các Khu di t ch thực hiện tốt công tác sưu tầm b  sung, bảo quản hiện vật, 

và các quy định về ph ng chống dịch Covid 19 trong đón tiếp và phục vụ khách 

tham quan. Trong đó, Khu di t ch Đại thi hào Nguyễn Du đón 5.000 lượt khách, 

sưu tầm 01 bộ tranh sơn mài khảm vỏ trứng thếp vàng, phối hợp dịch thuật một 

số tài liệu Hán Nôm, bản rập văn bia, bút t ch của các danh nh n họ Nguyễn -

Tiên Điền, bộ sưu tập bản rập mộc bản triều Nguyễn ghi chép về Đại thi hào 

Nguyễn Du. Khu di t ch Cố T ng B  thư Hà Huy Tập đón gần 6.000 lượt khách. 

Khu di t ch Cố B  thư Trần Phú đón 7.150 lượt khách. 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp các địa phương bảo tồn, phát huy 

các di sản phi vật thể,  đặt biệt là các di sản đã được UNESCO công nhận. Phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Nghệ An x y dựng Kế hoạch t  chức 

Festival d n ca V , Giặm Nghệ Tĩnh liên tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác quản l  và t  

chức lễ hội phù hợp với t nh h nh diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19. 

* Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và họp Ban Tổ chức kỷ niệm 

190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 – 2021). Triển 

khai các hoạt động được UBND tỉnh giao theo kế hoạch: Phối hợp với Hội Nhạc 

sĩ Việt Nam t  chức cuộc thi “Sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh”; triển khai tái bản 

có b  sung sách “Danh nh n Hà Tĩnh”; ban hành Kế hoạch t  chức Hội thi tuyên 

truyền giới thiệu sách . Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tuần Văn hóa - Du lịch 

với chủ đề “Hà Tĩnh - một khúc t m t nh”... 

* Hoạt động nghệ thuật biểu diễn, văn nghệ quần chúng: T  chức 10 bu i 

biểu diễn phục vụ nhiệm vụ ch nh trị, 03 bu i phục vụ đồng bào miền núi; t  

chức báo cáo kịch d n ca “Quê tôi vượt qua mùa bão”. Tham gia Liên hoan hát 

Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021 tại Vĩnh Phúc (01 giải A, 01 giải B). 

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nên các địa phương không 

t  chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quy mô lớn.  

* Hoạt động thư viện: Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở t  chức nhiều 

hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo công chúng và bạn đọc góp 

phần phát triển văn hóa đọc.  

T  chức thành công Hội báo Xu n Canh T  2021; trưng bày, triển lãm, giới 

thiệu 16 lượt sách, báo, ảnh, tư liệu nh n kỷ niệm các ngày lễ trọng đại như 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày 

Biên ph ng toàn d n... Cấp mới 762 thẻ, phục vụ 8.616 lượt bạn đọc (hơn gần 

3.000 lượt so với cùng kỳ năm 2020) và 16.472 lượt sách, báo lu n chuyển. Biên 
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soạn 06 số thư mục toàn văn “Hà Tĩnh qua báo ch  Trung ương”; đóng gáy bảo 

quản 1.500 quyển sách. Phục vụ lưu động 25 lượt với 1260 lượt người tham gia . 

 * Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, chú trọng. 

Phong trào x y dựng Gia đ nh văn hóa, Thôn, t  d n phố văn hóa, Phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được 

triển khai có hiệu quả, tạo sự chuyển biến t ch cực trong đời sống xã hội
1
; việc 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... đã có sự chuyển biến 

tốt về nhận thức trong nh n d n. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được quan 

t m đầu tư x y dựng và cơ bản thực hiện tốt vai tr , chức năng hoạt động
2
. 

Tham mưu UBND tỉnh họp t ng kết Phong trào “Toàn d n đoàn kết x y dựng 

đời sống văn hóa” và công tác Gia đ nh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 

2021. Biên soạn, in ấn đĩa CD tuyên truyền các quy định về nếp sống văn minh 

trong việc cưới, tang, lễ hội gửi về cơ sở. 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương x y dựng và n ng cao tiêu ch  

số 6 và 16 trong Bộ tiêu ch  Nông thôn mới.  Tham gia góp   tiêu ch  văn hóa 

trong x y dựng khu d n cư kiểu mẫu, Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào 

năm 2025. 

2.2. Về lĩnh vực Thể dục, thể thao 

* Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh và n ng 

cao chất lượng hoạt động. Phong trào tập luyện thể dục thể thao gắn với Cuộc 

vận động “Toàn d n rèn luyện th n thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Phong trào 

“Toàn d n đoàn kết x y dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động Toàn d n 

đoàn kết x y dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” diễn ra sôi n i, thu hút 

nhiều người tham gia. Hiện nay toàn tỉnh có 35,7% số người và 25,6% số gia 

đ nh tập thể dục thể thao thường xuyên 

T  chức thành công 02 giải thể thao cấp tỉnh (Giải Việt dã và Giải Bóng 

chuyền nam Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX năm 2021).  Phối hợp 

Sở Giáo dục và Đào tạo t  chức thành công Hội khỏe Phù Đ ng cấp tỉnh lần thứ 

XIII năm 2021 

* Thể thao thành tích cao: T  chức tập huấn và tham gia thi đấu 12 giải 

quốc gia, kết quả đạt: 64 Huy chương các loại (25V-13B-27Đ). Bóng chuyềnthi 

đấu v ng I Giải vô địch quốc gia xếp thứ 2 bảng A.  C u lạc bộ bóng đá  Hồng 

Lĩnh Hà Tĩnh tham gia  giải vô địch Quốc gia, sau v ng 12, xếp thứ 10/14 đội. 

2.3. Về lĩnh vực Du lịch: 

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Hà Tĩnh. T ng 

lượt khách tham quan đến Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm là 329.330 lượt khách 

(giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó khách lưu trú quốc tế là 1.992 

                                           
1
 Toàn tỉnh có 340.584/374.517 gia đ nh văn hóa (đạt 90.9%); 1.869/1.977 thôn, t  d n phố văn 

hóa (đạt 94,5%); 14 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 841/1.465 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa. 
2
 Đến nay có 171/182 xã đạt chuẩn các tiêu ch  về cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa; 1520/1647 

thôn có cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo quy định. 
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lượt  (giảm 41,2% so với cùng kỳ năm 2020),  khách lưu trú nội địa là 65.866 

lượt (giảm 32,3% so với cùng kỳ năm 2020). 

 Tham mưu họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đánh giá t nh h nh thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2020 và triển khai phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021. Tham mưu ph n b  nguồn kinh ph  ch nh sách khuyến 

kh ch phát triển du lịch cho các địa phương. Tham mưu kế hoạch phối hợp t  

chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 

Ch  Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở  rộng 2021.  

 Triển khai mời đơn vị tư vấn t  chức đấu thầu th  điểm phần mềm giải 

pháp du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh. Thông tin, hướng dẫn các doanh 

nghiệp về điều kiện công nhận khu điểm du lịch và tiêu chuẩn nhà hàng đạt 

chuẩn phục vụ khách du lịch. T  chức rà soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất nhu 

cầu hệ thống biển chỉ dẫn các khu, điểm du lịch. Thực hiện tuyên truyền quảng 

bá du lịch trên các pano tấm lớn dọc các tuyến đường trong tỉnh; x y dựng TVC 

về du lịch Biển để xúc tiến quảng bá. Chỉ đạo các địa phương đôn đốc, kiểm tra 

việc đăng k  và tự đánh giá an toàn COVID -19 của các cơ sở lưu trú du lịch 

trên địa bàn. Phối hợp với các Sở, ngành thẩm định các dự án liên quan đến lĩnh 

vực du lịch.  

 T  chức xuất bản Bản tin du lịch và Chương tr nh truyền h nh văn hóa, 

thể thao & du lịch đúng định kỳ, đảm bảo chất lượng.  

 2.4. Về lĩnh vực Gia đình:  

T  chức t ng kết công tác gia đ nh giai đoạn 2010 – 2020. Hướng dẫn các 

huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản thực hiện công tác gia đ nh năm 

2021. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương t  chức tốt các hoạt động nh n ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày gia đ nh Việt Nam, truyền thông Tháng hành 

động quốc gia ph ng, chống bạo lực gia đ nh. Phối hợp với thành phố Hà Tĩnh 

t  chức lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đ nh” nh n ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Ban hành kế hoạch và thể lệ t  chức Hội thi T m hiểu 

kiến thức về giáo dục đời sống trong gia đ nh kỷ niệm 20 năm ngày Gia đ nh 

Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021). Phối hợp với huyện Cẩm Xuyên t  chức hội 

nghị t ng kết mô h nh th  điểm “Bộ tiêu ch  ứng xử trong gia đ nh” tại t  d n 

phố Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm).  

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ  

1. Diễn biến phức tạp của dịch  bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến đời sống kinh tế xã hội toàn tỉnh trong đó lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch cũng bị ảnh hưởng nặng nề, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, các lễ 

hội, các giải thể thao...cơ bản bị hủy hoặc hoãn do đó ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện các công việc theo kế hoạch 

        2. Ở một số địa phương, việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong 

trào “Toàn d n đoàn kết x y dựng đời sống văn hóa” vẫn chưa chú trọng đến 

chất lượng; công tác kiểm tra, phúc tra công nhận và công nhận lại các danh 

hiệu văn hóa đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; 

việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở một số cơ quan, 

đơn vị, địa phương c n chưa nghiêm.   
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 Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tuy đã được quan 

t m nhưng hiệu quả chưa cao, đặc biệt di sản văn hóa phi vật thể khó bảo tồn, 

nguy cơ mai một cao.  

Các mô h nh điểm về gia đ nh đã được tỉnh triển khai x y dựng nhưng việc 

nh n rộng các mô h nh chưa được các địa phương thực hiện có hiệu quả. Các vụ 

bạo lực gia đ nh tuy có giảm nhưng t nh chất của một số vụ lại nghiêm trọng, 

ảnh hưởng tiêu cực, g y hiệu ứng không tốt trong đời sống nh n d n. 

3. Thể thao thành t ch cao tuy đạt nhiều thành t ch đáng kể nhưng vẫn chưa 

thực sự bền vững, cơ sở vật chất, s n bãi tập luyện xuống cấp, dụng cụ tập luyện 

thiếu thốn; việc giữ hạng chuyên nghiệp của đội tuyển bóng đá, bóng chuyền 

nam c n nhiều khó khăn. Thể thao quần chúng phát triển chưa thật đồng đều. 

4. Hoạt động du lịch, dịch vụ chưa đáp ứng được so với yêu cầu; do ảnh 

hưởng của dịch covid 19 nên lượng khách du lịch giảm mạnh; chưa x y dựng 

được những tua tuyến, điểm du lịch hấp dẫn, chưa tạo ra những sản phẩm du 

lịch có thương hiệu mang t nh cạnh tranh cao. Công tác quảng bá, giới thiệu c n 

hạn chế. Một số ch nh sách phát triển du lịch khó thực hiện, hiệu quả không cao. 

5. Công tác kiểm tra, xử l  vi phạm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 

quảng cáo, karaoke, việc cưới, việc tang, lễ hội… chưa thực sự triệt để; một số 

dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch có nơi, có lúc c n bị buông lỏng quản l .  

6. Đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở c n thiếu về 

số lượng và thiếu các chuyên gia do bố tr  cán bộ không đúng chuyên ngành.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 

THÁNG CUỐI NĂM. 

1. Công tác tham mưu và quản lý nhà nước: 

 Tham mưu ban hành Quy định tiêu ch  hỗ trợ kinh ph  chống xuống cấp di 

t ch Lịch sử - Văn hóa; Ch nh sách hỗ trợ, thu hút x y dựng và phát triển mạng 

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

Nh n d n địa phương; Ch nh sách về quản l , sử dụng nguồn lực trong lĩnh vực 

nghệ thuật biểu diễn ở tỉnh Hà Tĩnh; Sửa đ i b  sung một số điểm trong Nghị 

quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nh n d n tỉnh 

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

năm tiếp theo”;  

T  chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở; n ng cao chất lượng hoạt 

động của hệ thống thiết chế văn hóa; đ i mới nội dung và h nh thức tuyên truyền 

nhiệm vụ ch nh trị, trọng t m là Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 

30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021)… 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành ch nh; chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm 

việc. Kiện toàn, sắp xếp t  chức bộ máy các ph ng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực, chấn chỉnh 

các hoạt động dịch vụ du lịch, lễ hội, công nhận các danh hiệu văn hóa... kịp thời 

phát hiện và xử phạt các sai phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.  

 

 



7 

 

2. Lĩnh vực Văn hóa và Gia đình. 

N ng cao chất lượng phong trào “Toàn d n đoàn kết x y dựng đời sống 

văn hóa”, phong trào “X y dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục 

triển khai công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa d n tộc Chứt theo đề án đã 

phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch. Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quyết định Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 265/2020/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 Quy định một số ch nh sách x y dựng và n ng cao hiệu 

quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021-

2025 và những năm tiếp theo”; Hướng dẫn định hướng nội dung x y dựng 

hương ước, quy ước theo Thông tư 04/TT-BVHTTDL. 

T  chức t ng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn d n đoàn kết x y 

dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2000 – 2020). T  chức tọa đàm 

về n ng cao chất lượng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ 

hội. Hỗ trợ mô h nh cưới văn minh, tiết kiệm. 

 Tham mưu t  chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 

2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021): Tái bản sách Danh nhân Hà Tĩnh; t  

chức t ng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh; tham mưu 

chương tr nh nghệ thuật Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh; t  

chức Tuần Văn hóa - Du lịch “Hà Tĩnh - một khúc t m t nh”. Tham gia Festival 

d n ca V , Giặm Nghệ Tĩnh liên tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh… 

 Tham mưu họp Hội đồng xếp hạng di t ch đợt I năm 2021. Hoàn thiện hồ 

sơ tr nh Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch xếp hạng di t ch Lịch sử - Văn hóa cấp 

quốc gia: Đền thờ Nguyễn Văn Mạo; thành Sơn Ph ng, đền Công Đồng và di 

t ch quốc gia đặc biệt đền Trầm L m.  

T  chức các hoạt động nh n ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 

và trẻ em gái (25/11). Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương x y dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh.  

3. Lĩnh vực Thể thao. 

Tiếp tục chỉ đạo t  chức các giải thể thao cơ sở và đại hội Thể dục thể 

thao cấp xã, phường, thị trấn lần thứ IX năm 2021; chỉ đạo đại hội Thể dục thể 

thao điểm cấp huyện, thành phố, thị xã lần thứ IX năm 2021.  

T  chức các giải thể thao trong khuôn kh  các giải đại hội Thể dục thể 

thao toàn tỉnh lần thứ IX năm 2021. Phối hợp t  chức giải Bóng bàn Báo Hà 

Tĩnh lần thứ II và giải Quần vợt Cúp Truyền h nh Hà Tĩnh. 

Tiếp tục t  chức các trận thi đấu bóng đá giải Quốc gia năm 2021 trên s n 

vận động tỉnh. 

Tiếp tục chỉ đạo thể thao thành t ch cao tập luyện và tham gia thi đấu tốt 

tại các giải quốc gia, khu vực, hoàn thành chỉ tiêu năm 2021; chỉ đạo C u lạc bộ 

bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội Bóng chuyền Hà Tĩnh thi đấu thành công và 

giữ hạng tại mùa giải năm 2021.  

5. Lĩnh vực Du lịch 

 T  chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thuê phần mềm giải 

pháp du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch t  chức đoàn 
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Farmtrip khảo sát, x y dựng các tour, tuyến, kết nối khách du lịch đến các khu, 

điểm du lịch với các trung t m giới thiệu và cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP. 

Triển khai kế hoạch phối hợp t  chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa 

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Ch  Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc 

Trung Bộ mở  rộng 2021.  

 T  chức cuộc thi lựa chọn sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm du lịch từ các 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. T  chức gặp mặt, tọa 

đàm các Doanh nghiệp du lịch nh n ngày du lịch Thế giới và ngày Doanh nh n 

Việt Nam. T  chức tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử và nghiệp vụ phát triển 

dịch vụ du lịch, du lịch cộng đồng năm 2021; tập huấn nghiệp vụ (chế biến món 

ăn, nghiệp vụ lễ t n, nghiệp vụ buồng và bàn bar) nh n viên phục vụ tại các khu, 

điểm du lịch.  

 Phối hợp với các sở, ngành thẩm định các dự án liên quan đến lĩnh vực du 

lịch. Tiếp tục thẩm định, xếp hạng  các cơ sở lưu trú; cấp thẻ HDV du lịch theo 

quy định. 

Trên đ y là t nh h nh triển khai thực hiện công tác văn hóa, thể thao, du lịch 

và gia đ nh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng t m 6 tháng cuối năm 2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.  

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Văn ph ng Bộ VH,TT&DL; 

- Văn ph ng Tỉnh ủy; 

- Văn ph ng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

- Cục Thống kê; 

- Ph ng VHVN-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các ph ng chuyên môn thuộc Sở; các đơn vị 

trực thuộc Sở; 

- Các huyện, thị xã, thành phố 

- Lưu: VT. 

Gửi Bản giấy + Điện tử 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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