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Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 

2016-2020. Tiếp tục với phương châm “Kiến tạo - Kỷ cương - Hành động - 

Hiệu quả”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình công tác 

năm 2019 với các nội dung sau: 

1. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1.1. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương 

trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. 

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao 

và du lịch. Hoàn thành đúng tiến độ Đề án“Xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, và 

những năm tiếp theo”; dự án Bảo tồn bản truyền thống dân tộc Chứt, bản Rào 

Tre. 

1.2. Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ công 

chức, viên chức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Kiện toàn, sắp xếp tổ 

chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đảm bảo tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả. 

1.3. Về văn hóa: 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 

2019. Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. 

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; tập trung xây 

dựng các câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Tăng cường hiệu quả hoạt 

động thư viện đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc trong 

cộng đồng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực văn học - nghệ thuật và trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Chỉ đạo xây 

dựng các chương trình nghệ thuật truyền thống có chất lượng và các chương 

trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước. 

1.4. Về thể dục thể thao 

- Nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn với 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chỉ 

đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân năm 2019. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Bơi an toàn phòng, chống tai 
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nạn đuối nước trẻ em giai đoạn 2019-2020 và Đề án tổng thể phát triển thể lực, 

tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. 

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên trẻ; rà 

soát, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại 

các giải đấu quốc gia, khu vực và quốc tế. Chỉ đạo Đội Bóng chuyền Hà Tĩnh trụ 

hạng thi đấu tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia thành công; Đội Bóng đá 

hạng Nhất Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh thăng hạng thi đấu V-League mùa giải năm 

2020.  

1.5. Về Du lịch 

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng chương trình 

hành động về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” theo Nghị 

quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kiểm soát, quản lý tốt hoạt động của các điểm đến du lịch; đảm bảo an 

ninh, an toàn cho khách du lịch và chất lượng dịch vụ du lịch. Nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch; chấn 

chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch theo đúng quy định của pháp luật. 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng 

sản phẩm du lịch. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và khai thác có hiệu quả cơ sở 

hạ tầng tại các khu di tích, thắng cảnh, văn hóa tâm linh, các khu du lịch biển 

trọng điểm; phát triển các sản phẩm đặc trưng, có tính cạnh tranh cao. Tiếp tục 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các khu, điểm du lịch cấp tỉnh. 

- Đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh trong nước và 

khu vực đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Xây dựng các tour du lịch nội tỉnh, liên 

tỉnh gắn với các mô hình nông thôn mới và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm 

- OCOP”. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, khai thác các tour du lịch quốc tế gắn với 

tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây, mở rộng thị trường du lịch, nhất là các nước 

trong khối ASEAN. 

1.6. Về công tác gia đình: 

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình 

hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Chương trình giáo dục 

đời sống gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình Việt Nam; xây dựng 2 mô hình thí điểm thực hiện bộ tiêu 

chí ứng xử trong gia đình.  

2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

TT Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 
Bộ phận chủ trì 

Bắt 

đầu 

Hoàn 

thành 

1 
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

năm 2019 
1 1 Phòng Tổ chức Cán bộ 

2 
- Phân bổ kế hoạch dự toán sự nghiệp Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 
1 1 Phòng Kế hoạch Tài chính 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 
Bộ phận chủ trì 

Bắt 

đầu 

Hoàn 

thành 

3 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, 

thể dục-thể thao “Mừng Đảng quang vinh, 

Mừng xuân Kỷ Hợi” 

1 2 
Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

4 - Phối hợp tổ chức Hội báo Xuân năm 2019 1 2 Phòng XDNSVH&GĐ 

5 

- Bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế làm 

việc của Sở; Quy chế làm việc của Ban 

Giám đốc Sở 

1 2 Phòng Tổ chức Cán bộ 

6 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành thang 

điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ 

dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh 

1 3 Phòng XDNSVH&GĐ 

7 

- Bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh 

1 3 Phòng Tổ chức Cán bộ 

8 
- Xây dựng quy định tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phó phòng, Trưởng phó các đơn vị 
1 3 Phòng Tổ chức Cán bộ 

9 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án 

“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững giai đoạn 2019-2025, định hướng đến 

năm 2035” 

1 9 Phòng XDNSVH&GĐ 

10 

- Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội 

và các hoạt động tại các di tích lịch sử - văn 

hóa trong tỉnh 

1 12 
Thanh tra 

Phòng XDNSVH&GĐ 

11 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật về kinh doanh văn hóa,  dịch vụ 

văn hóa công cộng, , trò chơi điện tử 

1 12 
Thanh tra 

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

12 
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Can 

Lộc tổ chức Khai hội Chùa Hương 
2 2 

Phòng XDNSVH&GĐ 

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

13 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện 

Hương Sơn tổ chức Lễ hội Hải Thượng - 

Mở đầu Năm du lịch Hà Tĩnh 2019 

2 2 

Phòng XDNSVH&GĐ 

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

14 - Giải Việt dã toàn tỉnh 2 2 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

15 
- Ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở năm 2019 
2 2 Phòng XDNSVH&GĐ 

16 
- Thẩm định quy chế chi tiêu nội bộ của các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
2 2 Phòng Kế hoạch Tài chính 

17 - Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch 2 2 Phòng Kế hoạch Tài chính 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 
Bộ phận chủ trì 

Bắt 

đầu 

Hoàn 

thành 

dự toán năm 2019 

18 
- Biên tập, in ấn Sổ tay Bộ quy tắc ứng xử 

văn minh du lịch 
2 3 Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

19 
- Phát động và tổ chức cuộc thi “Đại sứ 

Văn hóa đọc” 
2 4 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

20 
- Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp 
2 7 Phòng Tổ chức Cán bộ 

21 
- Tổ chức Hội thảo “Nguyễn Du - Puskin, 

tương đồng và khác biệt” 
2 11 Phòng XDNSVH&GĐ 

22 
- Giải Vô địch bóng chuyền nam Thanh 

niên toàn tỉnh 
3 3 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

23 
- Chỉ đạo tổ chức Ngày chạy Olimpic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2019 
3 3 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

24 
- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3 
3 3 Phòng XDNSVH&GĐ 

25 

- Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 

22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện 

hương ước, quy ước 

3 3 Phòng XDNSVH&GĐ 

26 

- Tham mưu sửa đổi Quyết định số 

31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế 

thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc 

cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm 

ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu 

thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

3 3 Phòng XDNSVH&GĐ 

27 

- Phối hợp Hội Khoa học kinh tế tỉnh tổ 

chức Hội thảo khoa học “Hà Tĩnh làm gì để 

phát triển du lịch” 

3 5 Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

28 

- Tham mưu phân bổ kinh phí nguồn chính 

sách, đề án theo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

3 5 

Phòng Kế hoạch Tài chính 

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

Phòng QLDSVH 

Phòng XDNSVH&GĐ 

29 
- Phát động và tổ chức cuộc thi Báo chí viết 

về du lịch 
3 9 Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

30 

- Triển khai các hoạt động bảo tồn bản 

truyền thống dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã 

hương Liên, huyện Hương Khê 

3 11 Phòng XDNSVH&GĐ 

31 
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, 

thể dục-thể thao Kỷ niệm Ngày Giải phóng 

4 4 
Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 
Bộ phận chủ trì 

Bắt 

đầu 

Hoàn 

thành 

hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 

30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 

32 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động trong 

khuôn khổ “Ngày Sách Việt Nam” năm 

2019 

4 4 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

33 - Giải Bóng chuyền bãi biển toàn tỉnh 4 4 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

34 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên tổ chức khai trương Mùa Du lịch 

biển Hà Tĩnh năm 2019 

4 4 Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

35 

Hội nghị Tập huấn về xây dựng các danh 

hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

4 4 Phòng XDNSVH&GĐ 

36 
Hỗ trợ, hướng dẫn xã Thịnh Lộc, huyện 

Lộc Hà xây dựng nông thôn mới 
4 4 Phòng XDNSVH&GĐ 

37 
- Biên tập, sản xuất đĩa CD các làn điệu gốc 

và cải biên Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 
4 5 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

38 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Quyết định 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng 

yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi 

nhọn” 

4 5 Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

39 
- Hội thảo khoa học về danh nhân Phan 

Đình Tá 
4 6 Phòng Quản lý DSVH 

40 

- Xuất bản tập sách “Nguyễn Công Trứ với 

lịch sử, văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỷ 

XIX” 

4 6 Phòng Quản lý DSVH 

41 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích tỉnh 

4 6 
Phòng Tổ chức Cán bộ 

Phòng Quản lý DSVH 

42 
- Kiểm tra quyết toán ngân sách năm 2019 

tại các đơn vị trực thuộc 
4 6 Phòng Kế hoạch Tài chính 

43 

- Kiểm tra và công nhận danh hiệu Cơ 

quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa cấp tỉnh và tổ chức Hội nghị tôn vinh 

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu 

biểu xuất sắc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ Nhất 

năm 2019 

4 8 Phòng XDNSVH&GĐ 

44 

- Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân 

sự các phòng chuyên môn và các đơn vị sự 

nghiệp 

4 9 Phòng Tổ chức Cán bộ 

45 - Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn 5 5 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 
Bộ phận chủ trì 

Bắt 

đầu 

Hoàn 

thành 

tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, 

thể dục-thể thao chào mừng Kỷ niệm 115 

năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Trần Phú 

(01/5/1904 - 01/5/2019); Kỷ niệm 65 năm 

Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 

- 7/5/2019); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2019); Kỷ niệm 60 năm Ngày mở 

đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống 

Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019;  

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

Phòng Quản lý DSVH 

46 
- Giải Bóng đá Thiếu niên, nhi đồng toàn 

tỉnh 
5 5 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

47 
- Tọa đàm về Xây dựng danh hiệu Cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 
5 5 Phòng XDNSVH&GĐ 

48 - Họp Hội đồng Xếp hạng di tích đợt 1 5 5 Phòng Quản lý DSVH 

49 
- Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp 

luật về hoạt động kinh doanh du lịch 
5 5 

Thanh tra 

Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

50 

- Tham gia Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể 

thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - 

Lào năm 2019 

5 6 Phòng XDNSVH&GĐ 

51 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thành lập các Câu lạc 

bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và phục 

dựng không gian diễn xướng 

5 12 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

52 - Giải Vô địch cầu lông, bóng bàn toàn tỉnh 6 6 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

53 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện 

Thạch Hà, Lộc Hà tổ chức Lễ hội Đền 

Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi 

6 6 

Phòng XDNSVH&GĐ 

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

54 
- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia 

đình Việt Nam 28/6 
6 6 Phòng XDNSVH&GĐ 

55 

- Tham gia Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể 

thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - 

Lào năm 2019 

6 6 Phòng XDNSVH&GĐ 

56 
- Hội nghị Tập huấn nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình 
6 6 Phòng XDNSVH&GĐ 

57 

- Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy 

định pháp luật trong hoạt động dịch vụ thể 

thao 

6 6 
Thanh tra 

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

58 
- Hội nghị Giao ban công tác văn hóa, thể 

thao, du lịch và gia đình 6 đầu năm  
6 6 Văn phòng 

59 - Tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2019 6 8 Phòng Kế hoạch Tài chính 

60 Trình phê duyệt đề cương Quy hoạch 6 9 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 
Bộ phận chủ trì 

Bắt 

đầu 

Hoàn 

thành 

Quảng cáo ngoài trời đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

61 

- Tập huấn, hướng dẫn xây dựng các mô 

hình thí điểm thực hiện Bộ tiêu chí Ứng xử 

trong gia đình 

6 9 Phòng XDNSVH&GĐ 

62 

- Xây dựng Quy hoạch quảng cáo tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 

6 9 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

63 
- Tham gia Giải Thể thao người khuyết tật 

toàn quốc 
7 7 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

64 

- Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 

2019 

7 7 Phòng XDNSVH&GĐ 

65 
- Tập huấn công tác quản lý nhà nước lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch 
7 7 Phòng Tổ chức Cán bộ 

66 
- Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm 

Ngày sinh nhà thơ Huy Cận 
7 9 Phòng Quản lý DSVH 

67 
- Tập huấn Công tác quản lý di tích cho các 

chủ sở hữu di tích 
7 9 Phòng Quản lý DSVH 

68 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chính 

sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ và cán bộ, 

công chức, viên chức ngành văn hóa, thể 

thao và du lịch 

7 9 Phòng Tổ chức Cán bộ 

69 
- Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 
7 10 Phòng Kế hoạch Tài chính 

70 
- Giải Vô địch Bóng đá nam Nông dân toàn 

tỉnh 
8 8 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

71 
- Tham gia Giải Cầu lông, bóng bàn gia 

đình toàn quốc 
8 8 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

72 
- Thanh tra việc chấp hành quy định của 

pháp luật về quảng cáo, viết đặt biển hiệu 
8 8 

Thanh tra 

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

73 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, 

thể dục-thể thao chào mừng Kỷ niệm 74 

năm Ngày Cách mạng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc 

khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); Kỷ niệm 

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày 

mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); 

8 9 
Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 
Bộ phận chủ trì 

Bắt 

đầu 

Hoàn 

thành 

74 - Giải Đua thuyền truyền thống 9 9 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

75 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, 

thể dục-thể thao chào mừng Kỷ niệm 89 

năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-

12/9/2019) 

9 9 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

 
- Lễ giỗ lần thứ 199 của Đại thi hào 

Nguyễn Du - danh nhân văn hóa thế giới 
9 9 

Phòng Quản lý DSVH 

Phòng XDNSVH&GĐ 

76 

- Tham gia xúc tiến quảng bá du lịch tại 

Trung Quốc theo Kế hoạch của Tổng cục 

Du lịch 

9 9 Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

77 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, 

thể dục-thể thao chào mừng Ngày Doanh 

nhân Việt Nam 13/10. 

10 10 
Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

78 - Giải Vô địch bóng chuyền nữ toàn tỉnh 10 10 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

79 
- Giải Bóng chuyền hơi nam, nữ người cao 

tuổi 
10 10 Phòng Nghiệp vụ Thể thao 

80 
- Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan 
10 10 

Thanh tra 

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

81 

- Tham gia xúc tiến quảng bá du lịch tại 

Thái Lan, Hàn Quốc theo Kế hoạch hợp tác 

4 tỉnh Bắc Trung bộ và Tổng cục Du lịch 

10 10 Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

82 

- Biên tập, in ấn Sổ tay Công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

10 12 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

83 
- Hội nghị Tập huấn cập nhật kiến thức cho 

hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế 
10 12 Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

84 - Họp Hội đồng Xếp hạng di tích đợt 2 11 11 Phòng Quản lý DSVH 

85 

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt 

động nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực 

đối với phụ nữ 25/11 

11 11 Phòng XDNSVH&GĐ 

86 

- Kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua các 

huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc 

11 11 Văn phòng 

87 
- Xây dựng Chương trình công tác năm 

2020 
11 12 Văn phòng 

88 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, 

thể dục-thể thao chào mừng Kỷ niệm 75 

năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 

12 12 
Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

Phòng Nghiệp vụ Thể thao 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 
Bộ phận chủ trì 

Bắt 

đầu 

Hoàn 

thành 

năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989-22/12/2019) 

89 
- Chỉ đạo xây dựng chương trình nghệ thuật 

Chào Xuân năm 2020 
12 12 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

90 
- Tổng kết hoạt động hợp tác phát triển du 

lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung 
12 12 Phòng Nghiệp vụ Du lịch 

91 

- Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 

2019 

12 12 Phòng XDNSVH&GĐ 

92 
- Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018; 

triển khai nhiệm vụ năm 2019  
12 12 Văn phòng 

Trên đây là Chương trình công tác năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Hà Tĩnh, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm 

túc triển khai, thực hiện. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- UBND, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các 

huyện, thành phố, thị xã (để biết và phối hợp); 

- Lưu: VT. 

Đã ký 

Bùi Xuân Thập 
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