
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:              /BC-SVHTTDL Bình Phước, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm  

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai công tác hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt 

động trên các lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2020, như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Công tác quản lý nhà nước: 

1.1. Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước: 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-

UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Phước. 

- Đang tham mưu trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phê 

duyệt Đề án củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống 

thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kiện toàn Ban Chỉ đạo phát 

triển du lịch Bình Phước; kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn 

hóa và phòng, chống tệ  nạn - xã hội tỉnh. 

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Toàn ngành tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ 

tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện 

Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-

CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương về chống sự xâm 

hại của các sản phẩm văn hóa độc hại; 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW 

ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước; sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 41-

CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; triển khai Nghị 

quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 

138/KH-UBND ngày 04/6/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW 

ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt Chương 

trình hành động số 42-CTr/TU ngày 13/11/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về 
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xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước”; Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm 

việc tốt”; nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020 và thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn. 

- Toàn ngành tập trung tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân và tăng cường công tác quản lý, tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ 

nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tập trung chỉ đạo các đơn 

vị thuộc Sở triển khai công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

(đã ban hành 44 văn bản); thực hiện công tác cải cách hành chính; sắp xếp lại 

bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, bố trí lại nhân sự, triển khai thực hiện Đề 

án Văn hóa công vụ; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai thực hiện điều hành, tác 

nghiệp mô hình chính quyền điện tử; phân cấp quản lý một số ngành, nghề 

thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã ban hành 1.475 văn bản để chỉ đạo, điều 

hành các lĩnh vực quản lý của Ngành; tiếp nhận và xử lý 95 hồ sơ thủ tục 

hành chính (91 hồ sơ quảng cáo, 03 hồ sơ biểu diễn nghệ thuật, 01 hồ sơ cấp 

phép karaoke), không có hồ sơ trễ hạn. 

1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra: 

- Ban hành Kế hoạch: thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí; hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 

văn hóa - xã hội năm 2020. 

- Tổ chức kiểm tra, việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ 

karaoke, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong phòng chống dịch 

bệnh covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh. Kết quả không 

phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ nào vi phạm các quy định trong phòng 

chống dịch bệnh Covid-19.  

- Tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh việc sử dụng quốc kỳ trên địa bàn 

tỉnh. Kết quả phần lớn các cơ quan và hộ gia đình đã chấp hành tốt các quy 

định. 

- Thanh tra Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

theo Quyết định 547/QĐ-SVHTTDL ngày 13/3/2020 của Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 39/KH-ĐTTr ngày 16/3/2020 của 

Đoàn thanh tra số 547; tổ chức giám định đĩa CD theo trương cầu giám định 

của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.  

- Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra 03 đợt đối 

với 54 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Kết quả nhắc nhở 23 cơ 

sở chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định, xử phạt vi phạm hành 

chính 01 cơ sở với số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng); ban hành Quyết 
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định xử phạt hành chính đối với 01 tổ chức quảng cáo với số tiền là 

4.000.000đ (bốn triệu đồng);  

2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành: 

2.1. Lĩnh vực văn hóa: 

- Công tác tuyên truyền: Toàn ngành tập trung tổ chức tốt các hoạt động 

thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương và tập trung tuyên truyền việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona. Kết quả, thực hiện được 12.929m băng rôn, 11.023m2 panô, 

10.911m2 panơ, treo hơn 15.110 lượt cờ các loại; treo hơn 4.810 lượt cờ các 

loại 8.000m cờ dây; phát 1.000 tờ rơi; 40.000m đèn điện tử trang trí; tuyên 

truyền được 4.688 giờ đèn Led; 1.010 giờ bằng xe tuyên truyền với nhiều nội 

dung khác nhau; triển lãm 90 hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội; 

viết 109 tin bài, 02 clip đăng trên trang Web, tạp chí của ngành và của đơn vị. 

- Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tổ chức thực hiện trưng bày 

và mở cửa đón khách tham quan chuyên đề “Sáng mãi niềm tin - Tiếp bước 

theo Đảng” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020; phối hợp tổ chức Lễ 

viếng, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt liệt sỹ và dâng hương viếng các anh 

linh liệt sỹ nhân dịp Tết Canh tý năm 2020; tham mưu xếp hạng di tích cấp 

tỉnh “Địa điểm Khmer đỏ thảm sát nhân dân huyện Bù Đốp ngày 16/3/1978”; 

triển khai chương trình mục tiêu phát triển văn hóa về phục dựng "lễ cưới 

truyền thống của người Stiêng Bù Đek" tỉnh Bình Phước; hướng dẫn xét tặng 

danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực DSVHPVT 

lần thứ Ba; xây dựng phần mềm giới thiệu Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ 

Chỉ huy Quân sự miền Nam Việt Nam bằng công nghệ 3D; kiểm kê di sản 

văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể  để đưa 

vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; sưu tầm hình ảnh, hiện vật 

liên quan đến hoạt động Bộ đội Biên phòng và hoạt động chế biến hạt điều 

trên địa bàn tỉnh; biên soạn, tái bản sách “Bình Phước di tích và danh thắng”; 

cung cấp hình ảnh về các di tích trên địa bàn tỉnh cho Bảo tàng Quân sự Việt 

nam. Trong 6 tháng đầu năm, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp 

khoảng 180 đoàn với hơn 52.300 lượt khách tham quan (trong đó, Di tích quốc 

gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 49 

đoàn, với khoảng 9.267 lượt khách tham quan). 

- Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Phối hợp tổ chức 

thành công chương trình Lễ hội giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 

2020; tổ chức Chương trình nghệ thuật “Chào xuân mới” và các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 thu hút hơn 30.000 lượt người 

xem; tham mưu tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh gắn với tháng nhân đạo năm 2020 và tổ chức phát động Cuộc 

thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước. Tổ chức tuyên truyền các hoạt 

động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 -

23/3/2020); Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020; báo cáo tổng kết 03 năm 



 

 

 

4 

 

 

hoạt động phổ biến phim (2017- 2019); hướng dẫn các biện pháp triển khai 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra trong ngành văn hóa, thể thao và du 

lịch. Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa 

phương được 31 buổi thu hút khoảng 21.150 lượt khán giả. Trung tâm Văn 

hóa tỉnh đã tuyên truyền được 27 buổi, phục vụ khoảng 11.100 lượt người 

xem; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân được 87 buổi, phục vụ hơn 

9.720 lượt người  xem. 

- Hoạt động thư viện: Tổ chức không gian sách ở "Đường hoa xuân 

Canh Tý" (từ ngày 22/01/2020-27/01/2020) tại Quảng trường 23/3 với hơn 

6.000 bản; phối hợp với Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt 

Nam tổ chức Chương trình “Cặp lá yêu thương”; tổ chức phát động Cuộc thi 

Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ II/2020; phối hợp Tỉnh đoàn tổ 

chức Chương trình chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới lần 

thứ IX/ 2020”; phối hợp với Câu lạc bộ Sách Sài Gòn vận động tặng sách cho 

tủ sách các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Bình Phước; phối hợp 

với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng chuyên mục 

“Mỗi cuốn sách hay - một người bạn tốt” phát trên sóng phát thanh và Báo 

Bình Phước với tần suất 2 kỳ/tháng; triển khai tham gia Cuộc thi Viết thư 

Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020); phối hợp công tác với Hội Người mù 

tỉnh phát triển văn hóa đọc, phục vụ học tập suốt đời cho người khiếm thị giai 

đoạn 2020-2025; thực hiện tiếp nhận sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. 

Trong 6 tháng đầu năm, Thư viện cấp 62 thẻ thư viện (cấp mới 44 thẻ và gia 

hạn 18 thẻ); phục vụ được 1.583.345 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân 

chuyển 100.871 lượt.  

- Công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa: Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc 

tốt” trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành 

động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; tập huấn duy trì và củng cố 

mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; tổng kết, đánh giá thực hiện 

các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phương 

hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; kiểm tra Đề án “Phát triển 

văn hóa nông thôn” trên địa bàn tỉnh. 

* Đánh giá chung lĩnh vực văn hóa: 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động, sự kiện bề nổi của 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua bị tạm dừng, phần 

nào ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành. 

- Các tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; 

karaoke, vũ trường gặp nhiều khó khăn (đến nay vẫn chưa được hoạt động trở 

lại do ảnh hưởng dịch bệnh). 

- Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đã tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ 
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chính trị, các sự kiện, các ngày lễ lớn của tỉnh bằng các hình thức như: cổ 

động trực quan, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

như trên báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; trên hệ thống loa truyền thanh khu dân cư; các hình 

thức thông tin lưu động; tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, 

pano, áp phích, đèn led, tờ rơi...đặc biết chú ý đến khu vực trung tâm thương 

mại, chợ dân sinh, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, vùng 

biên giới. 

2.2. Lĩnh vực thể thao: 

- Đăng cai tổ chức thành công Giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc 

"Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 26 năm 2020; tổ chức 3 giải thể thao 

cấp tỉnh gồm: Hội thi Lân - Sư - Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2020; 

Giải Vô địch Cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh Bình Phước; Hội thao Người 

khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2020; phối hợp tổ chức Chặng 1 

giải Xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ VII năm 2020 - Cúp 

Tôn Đại Thiên Lộc; chuẩn bị công tác tổ chức và tham dự giải Bóng đá Cúp 

Quốc gia và giải hạng Nhất Quốc gia năm 2020. Tham mưu báo cáo việc truy 

nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao 

động và tiền lãi phát sinh theo quy định tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể dục thể thao tỉnh; chỉ đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, Phòng VH&TT, 

Trung tâm VH-TT cấp huyện, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền, Liên đoàn 

Vovinam thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các 

hoạt động TDTT, đồng thời tạm hoãn tất cả các hoạt động thể thao trong thời 

gian diễn ra dịch bệnh. 

- Trong 6 tháng đầu năm, đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 04 giải thể thao 

cấp khu vực và toàn quốc kết quả đạt 7 HCV,  5 HCB, 4 HCĐ; hỗ trợ 145 lượt 

trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải thể thao, hội thao; CLB Bóng đá Bình 

Phước tham dự giải Bóng đá Cúp QG thắng 01, thua 01 vào đến vòng 1/8;  

Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia sau 3 trận đấu, hòa 1, thua 2. Thực hiện chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, các đội tuyển 

thể thao tỉnh duy trì tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

tỉnh, không tham gia tập huấn, tham dự giải trong 02 tháng (từ tháng 3 đến 

tháng 5/2020).  

* Đánh giá chung về lĩnh vực thể dục thể thao 

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các sự kiện 

thể thao từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đều tạm ngưng từ tháng 02/2020. Trong 

thời gian phòng, chống dịch bệnh, người dân hạn chế đến các địa điểm công 

cộng để tập luyện TDTT, đa số người dân lựa chọn phương án tập luyện 

TDTT tại nhà, tránh tụ tập đông người trong không gian hẹp. 

- Sau khoảng thời gian các hoạt động VHTT&DL tạm ngưng để đảm bảo 

cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay tình hình dịch bệnh 

trong nước cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động đã được phép tổ chức trở 

lại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng điều chỉnh kế hoạch tổ 
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chức các hoạt động TDTT, một số hoạt động đã được đưa ra khỏi kế hoạch so 

với kế hoạch đầu năm, các hoạt động còn lại được sắp xếp phù hợp trong 6 

tháng cuối năm để các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tham dự. Tỉ lệ 

người tập luyện TDTT thường xuyên và gia đình thể thao trong năm 2020 dự 

kiến vẫn đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao. 

2.3. Lĩnh vực du lịch:  

- Tổ chức Đoàn công tác kiểm tra các cơ sở lưu trú triển khai công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tổng hợp danh sách các khách sạn trên 

địa bàn tỉnh tham gia làm cơ sở cách ly; kiểm tra tình hình đón khách du lịch 

nhân dịp tết Nguyên đán 2020 tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc 

Bom Bo, KDL sinh thái Mỹ Lệ, KDL núi Bà Rá; phối hợp tổ chức khảo sát, 

hoàn thiện các chương trình du lịch công bố tại Hội thảo “Phát triển sản phẩm 

liên kết kích cầu du lịch vùng Đông Nam bộ”; triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ phối hợp quảng bá du lịch; tham mưu ban hành Quyết định thành lập tổ 

chuyên gia và Bộ phận giúp việc xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm và 

quà tặng lưu niệm tỉnh Bình Phước; ký xác nhận Bản đồ khoanh vùng di tích 

Bà Rá; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh 

thực hiện nghiêm các quy định của Luật Du lịch; khảo sát xây dựng khu nhà 

hàng, khu nghỉ dưỡng của công ty TNHH MTV Happy Garden BP; Phối hợp 

xây dựng Đề án Cổng du lịch thông minh; hướng dẫn Công ty cổ phần doanh 

nghiệp xã hội An Viên về việc thực hiện dự án Khu Quần thể văn hóa cứu 

sinh núi Bà Rá; triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái giai 

đoạn 2021- 2025 tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập; khảo sát xây dựng bảng chỉ 

dẫn vào các điểm di tích, du lịch trên địa tỉnh Bình Phước. 

- Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 

442.462 lượt khách. Trong đó, khách nội địa: 432.200 lượt khách; khách quốc 

tế: 10.262 lượt khách. Tổng doanh thu đạt khoảng 271,61 tỷ đồng, giảm 

39,64% so với cùng kỳ 2019. 

* Đánh giá chung về lĩnh vực du lịch: 

Thuận lợi: 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện 

tốt công tác quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là tập 

trung thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống dịch Covid - 19, trong đó 

đã kịp thời ban hành triển khai nhiều văn bản hướng đến các tổ chức, các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các ban quản lý di tích trên địa bàn tỉnh nhằm 

tuyên tuyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh theo 

đúng tinh thần khuyến cáo của các cơ quan y tế. 

Khó khăn: 

- Việc hoãn tổ chức đoàn công tác làm việc với Sở Du lịch các tỉnh 

Stung Treng (Vương quốc Campuchia), tỉnh Champasak (Nước CHDCND 

Lào) và tỉnh Ubon Ratchathani (Vương quốc Thái Lan) làm ảnh hưởng đến 

việc triển khai kế hoạch của ngành. 
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- Tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong 

6 tháng đầu năm, lượng khách và doanh thu du lịch giảm mạnh do phải ngưng 

hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; trong dịp lễ 30/4 và 1/5 

khi hoạt động du lịch được mở cửa đón khách trở lại nhưng lượng khách vẫn 

giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 và lượng khách chủ yếu tập trung vào 

dịp Tết Nguyên Đán. 

Giải pháp khắc phục: 

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm 

bảo an toàn cho khách du lịch. Trong 6 tháng cuối năm Sở sẽ chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị đẩy mạnh truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch, có các giải 

pháp kích cầu du lịch nội địa. 

- Thực hiện tốt công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tăng cường giới 

thiệu các điểm đến an toàn của tỉnh.  

- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nới rộng chính sách miễn, giảm 

thuế, giảm lãi suất, chính sách đầu tư, hỗ trợ kích cầu du lịch. 

2.4. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp: 

- Công tác pháp chế: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 

16/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; triển khai thực hiện Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư lưu trữ; cải thiện 

điểm số B1 năm 2020 và các văn bản QPPL có liên quan đến ngành văn hóa, 

thể thao và du lịch.  

- Công tác phòng chống tham nhũng: Ban hành Kế hoạch triển khai tổ 

chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; 

triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng 

trong hoạt động công vụ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; công tác phòng, chống tham nhũng 

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Công tác hành chính tổng hợp: Tổ chức tốt Hội nghị triển khai công tác 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020; triển khai Kế hoạch thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2020; 

Quyết định phê duyệt chế độ thông tin, báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; chỉ đạo triển khai thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Sở VHTTDL năm 

2020; tăng cường thực hiện công tác dân vận năm 2020 “Năm dân vận khéo” 

và quy chế dân chủ ở cơ sở; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU về 

định hướng tiếp cận xử lý và chia sẽ thông tin trên mạng xã hội; triển khai 

thực hiện chữ ký số, chứng thư số; quy trình giải quyết công việc nội bộ và 

quy trình ký số văn bản điện tử của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; thực 



 

 

 

8 

 

 

hiện chính sách và kết quả công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch; báo cáo kết quả tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng 6 tháng đầu năm 2020 và tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị 13-

CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2020. 

- Công tác tổ chức cán bộ: Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Phong 

trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

và Đề án Văn hóa công vụ tháng 3 và tháng 4; xét tặng kỷ niệm chương “vì sự 

nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”; thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế; đăng ký 

danh hiệu cờ thi đua của UBND tỉnh và cờ thi đua của Chính phủ; ban hành 

Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Quyết định kiện 

toàn tổ kiểm tra việc thực hiện Phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và Đề án Văn hóa công vụ; Quyết 

định tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi 

đua giai đoạn 2015-2020; đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 

và nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2020; giới thiệu nhân sự tham gia Ban 

Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh. 

- Công tác CCHC: Ban hành kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác 

cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực 

hiện CCHC giai đoạn 2011-2020; triển khai đăng ký và áp dụng 100% thủ tục 

hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 

tham mưu UBND tỉnh 02 đợt công bố thủ tục hành chính; phối hợp với Đài 

Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện tuyên truyền cải cách 

hành chính; triển khai chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2015 theo kế hoạch của 

UBND tỉnh. 

- Công tác An ninh- Quốc phòng: Trong 6 tháng đầu năm Sở đã triển 

khai tổ chức tốt các hoạt động như: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân 2020; công tác mở đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng cháy, chữa cháy; thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số thiết 

chế pháp lý và an ninh trật tự; hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm luật giao 

thông đường bộ thông qua hệ thống camera an ninh, giao thông; Cuộc vận 

động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; 

tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động và công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

- Công tác Kế hoạch - Tài chính: Giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; ban hành Kế hoạch và dự toán 

ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2021; đăng ký danh mục các dự án 

đối tác công tư giai đoạn 2021 - 2025; đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đề án 

ứng dụng công nghệ thông tin và công tác bảo quản, trưng bày và phát huy 

giá trị di sản văn hóa”; báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước; tham 
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mưu bổ sung ngân sách cho công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích 

Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam; 

tham mưu chuyển nguồn vốn chống xuống cấp tu bổ di tích thuộc Chương 

trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020; thực hiện Đề án số hóa Thư viện 

tỉnh. Hoàn thành các hạng mục, công trình: Mua sắm thiết bị âm thanh hỗ trợ 

Trung tâm Văn hóa huyện thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; 

mua sắm dụng cụ tập luyện và thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá tỉnh; cải tạo nhà 

xe, nhà vệ sinh và chống thấm trụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sửa chữa bảo 

hành công trình Nhà khách khu di tích quốc gia Căn cứ Tà Thiết; công trình chống 

xuống cấp tu bổ di tích Địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu ô thuộc chương 

trình mục tiêu phát triển văn hóa; xây dựng khán đài sắt sân vận động tỉnh. 

Thẩm định kinh phí chuyên môn của các phòng và các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở. 

3. Hoạt động của các huyện, thị xã, thành phố: 

- Các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức tốt các hoạt động thông tin 

tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa 

phương. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tổ chức và phối hợp tổ chức được được 

98 buổi, thu hút khoảng 29.000 lượt người xem. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí như Hội diễn văn 

nghệ “Mừng Đảng - Mừng xuân”, có 11/11 huyện, thị xã bắn pháo hoa phục vụ 

nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; tổ chức Hội hoa Xuân, các ngày lễ kỷ niệm 

của địa phương, đất nước, tổ chức các giải thể thao truyền thống của địa phương... 

Tham mưu triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”; cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”; chương 

trình phổ cập bơi cho trẻ em… Tiếp nhận và giới thiệu các đoàn ca nhạc phục vụ 

nhân dân tại địa phương. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

cũng được tăng cường nhằm hướng các hoạt động này vào khuôn khổ. Đội 

Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 

kiểm tra  41 đợt với 504 lượt cơ sở, phát hiện nhắc nhở và lập biên bản vi 

phạm 28 cơ sở, xử phạt với số tiền 11.250.000đ (Mười một triệu, hai trăm 

năm mươi nghìn đồng). Ngoài ra, tham mưu Sở Thông tin và Truyền thông 

xử lý 362 số điện thoại quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn quản lý. 

Kiểm tra nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các biện pháp về 

phòng chống dịch Covid-19. 

4. Kết quả triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ: 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1092/KH-SVHTTDL ngày 09/5/2019 về 

thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-

SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về  việc ban hành tiêu chí, 

thang điểm đánh giá công chức, nhân viên trong cơ quan thực hiện Đề án Văn 

hóa công vụ năm 2020. 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai song song và lồng ghép 

nội dung Đề án Văn hóa công vụ của ngành và phong trào thi đua Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Hàng tháng, Tổ 

kiểm tra tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với công chức, nhân viên Khối 

Văn phòng Sở về việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính cơ quan và kiểm 

tra đột xuất đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Qua kiểm tra bước đầu từ khi triển 

khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ ngành và Phong trào thi đua đến nay 

nhìn chung công chức, viên chức, nhân viên trong ngành đã có ý thức tự giác 

thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy cơ quan, 

quy chế làm việc, quy tắc ứng xử; thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc, đeo thẻ 

công chức khi làm nhiệm vụ. Công chức, viên chức, nhân viên khi thực thi 

nhiệm vụ, công vụ luôn tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, 

đúng thẩm quyền.  

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện triển khai thực hiện Đề án Văn hóa 

công vụ theo chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong 6 tháng đầu 

năm, có 5/11 phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tổ chức đánh giá tình hình 

triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ gồm: Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn 

Thành, Bù Gia Mập, Lộc Ninh. Qua báo cáo đánh giá của các đơn vị, nhìn chung 

công chức, viên chức, người lao động đã tuân thủ đầy đủ các quy định về tinh 

thần thái độ làm việc, chuẩn mực đạo đức, lối sống, chuẩn mực ứng xử của công 

chức trong hoạt động công vụ. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi, khó khăn: 

1.1. Thuận lợi: 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương, tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức các Chương trình, hội thi, hội diễn, văn hóa, 

văn nghệ thể thao có sự chuẩn bị chu đáo và được tổ chức thành công như Lễ hội 

giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Chương 

trình “Chào Xuân mới” và “Đường hoa xuân” tổ chức tại Quảng trường 23/3 và 

nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vui xuân đón tết khác đã thu hút hơn 

30.000 lượt người xem.  

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 của ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đạt hiệu quả cao nhờ vào sự chung tay phối hợp thực hiện của 

các cấp, các ngành. Trong đó, đặc biệt có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ thông qua Chỉ thị 15, 16, 19 về công 

tác phòng chống dịch Covid-19.  

1.2. Khó khăn: 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi 

giải trí và thu hút khách du lịch trên địa bàn tỉnh; các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao tạm dừng các hoạt động trong thời gian xảy ra dịch 

bệnh gây ảnh hưởng đến tình hình triển khai kế hoạch của ngành. 
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Các tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; karaoke, 

vũ trường, lưu trú du lịch và lữ hành du lịch gặp nhiều khó khăn (đến nay vẫn 

chưa được hoạt động trở lại bình thường do ảnh hưởng dịch Covid-19). 

2. Đề xuất, kiến nghị: 

2.1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tỉnh Bình Phước  có 

các giải pháp xúc tiến, khơi thông tuyến du lịch Bình Phước  - Campuchia - 

Lào - Thái Lan qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. 

2.2. Đối với Tỉnh ủy: 

- Cho chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung thêm 01 Phó 

Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực văn hóa.  

- Cho chủ trương đảm bảo quyền lợi về chính trị đối với các ca sĩ, diễn 

viên đã có thời gian cống hiến lâu dài tại Đoàn Ca múa nhạc dân tộc, vì trong 

thời gian qua các trường hợp này không được cử đi học trung cấp LLCT, 

không được cử đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, không được đưa vào quy 

hoạch cán bộ của đơn vị, không được bố trí các chức danh lãnh đạo quản lý 

của đơn vị. 

- Cho chủ trương thực hiện hợp đồng theo Nghị định 68 ở các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở có tính chất đặc thù (kèm theo Báo cáo số 1448/BC-

SVHTTDL ngày 16/6/2020). 

2.3. Đối với HĐND tỉnh và UBND tỉnh: 

Đề nghị giảm chỉ tiêu pháp lệnh giao năm 2020 cho ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch ở một số lĩnh vực cụ thể như sau: 

Lĩnh vực văn hóa, gia đình: 

Giảm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền lưu động: từ 100 buổi xuống 80 

buổi; giảm chỉ tiêu chiếu bóng lưu động: từ 500 buổi xuống 350 buổi; giảm 

chỉ tiêu số lượt người xem chiếu bóng: từ 50.000 người xuống còn 35.000 

người. 

Lĩnh vực thể dục thể thao: 

- Số vận động viên đạt đẳng cấp: Giảm chỉ tiêu từ 109 vận động viên 

xuống còn 74 vận động viên. 

- Số huy chương qua các giải khu vực và toàn quốc: Giảm chỉ tiêu từ  

261 huy chương xuống còn 171 huy chương. Trong đó: 

+ Huy chương vàng: Giảm chỉ tiêu từ  63 huy chương xuống còn 44 huy 

chương. 

+ Huy chương bạc: Giảm chỉ tiêu từ  70 huy chương xuống còn 48 huy 

chương. 

+ Huy chương đồng: Giảm chỉ tiêu từ  128 huy chương xuống còn 79 

huy chương. 

Lĩnh vực du lịch: 
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 Giảm chỉ tiêu số lượt khách du lịch: từ 1.140.000 lượt khách, xuống còn 

570.000 lượt; giảm chỉ tiêu số lượng khách quốc tế: từ  40.000 lượt khách, 

xuống 28.000 lượt khách; giảm chỉ tiêu số lượng khách quốc tế: từ 1.100.000 

lượt khách, xuống  550.000 lượt khách. Giảm chỉ tiêu doanh thu du lịch: từ 

650 tỷ đồng, xuống 325 tỷ đồng. 

2.4. Đối với UBND tỉnh: 

Đối với lĩnh vực văn hóa: 

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm bố trí kinh phí 

thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích tại địa phương; thực hiện tốt công tác bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.  

- Miễn, giảm thuế cho các tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực biểu diễn 

nghệ thuật; karaoke, vũ trường. 

- Bổ sung thêm kinh phí để Ban Quản lý di tích Căn cứ Tà Thiết thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Bổ sung kinh phí thực hiện di dời kho tài liệu tại thư viện cũ (khu đất 

Fafim cũ). 

- Giao thêm chỉ tiêu hợp đồng khoán cho Đoàn Ca múa nhạc dân tộc và 

cấp kinh phí: Cấp lương, đóng bảo hiểm, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc 

hại. 

- Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo cho hợp đồng lao động là đội ngũ diễn 

viên của Đoàn làm cơ sở cấp kinh phí gửi đi đào tạo chuyên môn để chuẩn 

hóa về trình độ và đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn.  

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng thiết chế 

Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh theo quy định. 

- Đề nghị UBND tỉnh cho thay một số xe chuyên dụng của Trung tâm Văn 

hóa tỉnh và Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh để đảm bảo an toàn trong công tác phục 

vụ  nhiệm vụ chính trị tại địa phương.  

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các 

ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người 

Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”; tăng cường đưa nội dung này vào kế 

hoạch ngắn hạn, dài hạn trong chương trình hoạt động của các địa phương. 

Đối với lĩnh vực TDTT: 

- Đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các địa phương quan tâm hơn 

và tập trung đầu tư các thiết chế thể dục thể thao cơ sở như: sân vận động, nhà 

tập TDTT đa năng, hồ bơi và lắp đặt dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời,… để 

phát triển thể dục thể thao quần chúng.  

- Đề nghị cho chủ trương xây dựng Khán đài A sân vận động tỉnh (khán 

đài sắt) đã bố trí vốn đầu tư 10 tỷ đồng thực hiện năm 2020; bố trí vốn đầu tư 
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xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Hồ bơi tỉnh, Trung tâm Huấn luyện thể 

lực của các môn thể thao và nội dung việt dã, marathon của tỉnh. 

Đối với Lĩnh vực Du lịch: 

- Đề xuất phát triển thành phố Đồng Xoài trở thành đô thị thông minh, 

đô thị du lịch với các tiện ích trong dịch vụ cung ứng hậu cần cho toàn tỉnh 

thông qua các giải pháp về kêu gọi vốn đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng: Dự 

án Khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng của tập đoàn FLC (1.700ha) và Khu nghỉ 

dưỡng của Tập đoàn Phúc An Khang xung quanh “lá phổi xanh hồ Suối 

Cam”; Dự án Khu đô thị mới và Công viên trung tâm Đồng Xoài;… Đồng 

thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng khách sạn 4 

- 5 sao trên địa bàn thành phố Đồng Xoài để thu hút khách du lịch. 

- Thuận chủ trương cho xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút đầu 

tư, phát triển hạ tầng du lịch nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án du 

lịch thuộc công trình trọng điểm về du lịch: Khu Quần thể Văn hóa - Cứu sinh 

núi Bà Rá; Khu Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà 

Thiết); Khu du lịch sinh thái Trảng cỏ Bù Lạch; Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc 

S’tiêng Sok Bom Bo và Hợp phần du lịch tại Dự án hỗ trợ phát triển khu vực 

biên giới tại xã Lộc Khánh. 

- Thuận chủ trương cho triển khai xây dựng và phát triển tuyến du lịch 

quốc tế giữa TP. HCM - Bình Dương - Bình Phước - Campuchia - Lào - Thái 

Lan. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Công tác quản lý nhà nước: 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay 

thế Nghị quyết số 181/2000/NQ-HĐND ngày 28/12/2000 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa; đính chính, điều chỉnh cụm từ tại Điều 4 Nghị quyết số 15/2019/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Quy định nội 

dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ 

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBD ngày 11/02/2009 về Ban hành kế hoạch tổ 

chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2009-2015; bãi bỏ Quyết định số 23/2001/QĐ-UB ngày 29/3/2001 

về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; bãi bỏ Quyết định số 

22/2001/QĐ-UB ngày 29/3/2001 về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bình 

Phước”; quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch. 

- Phối hợp đội kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh 

lưu trú du lịch, Karaoke, thể dục thể thao và quảng cáo trên địa bàn thành phố 
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và các huyện, thị xã; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về chuyên 

môn, tổ chức cán bộ, tài chính của Thư viện tỉnh. 

2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành: 

2.1. Lĩnh vực văn hóa: 

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các 

cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII; tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng 

hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 của ngành 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch; tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần 

thứ II tại tỉnh Thanh Hóa, năm 2020; tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng 

(logo) tỉnh Bình Phước; triển khai Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối 

sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2020; kiểm tra Đề án “Phát triển văn 

hóa nông thôn” trên địa bàn tỉnh năm 2020; tham mưu kế hoạch thực hiện đề 

án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát 

triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; phối hợp tổ chức triển khai tập 

huấn nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” các cấp; phối hợp kiểm tra chất lượng phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền nhân ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. 

- Tổ chức Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ 

III năm 2020; thực hiện trưng bày tại phòng trưng bày chuyên đề số 1 và số 2; 

trưng bày chuyên đề “Những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Bình Phước giai 

đoạn 2015 - 2020”; tham gia triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch Việt nam”; 

xác minh, thẩm định các thanh đá được phát hiện tại thôn Sơ Lập, xã Thọ 

Sơn, huyện Bù Đăng; lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cầu Bông 

của người kinh ở Bình Phước; hoàn thành hồ sơ khoa học di tích “Địa điểm 

Khmer Đỏ thảm sát nhân dân huyện Bù Đốp ngày 16/3/1978” đề nghị xếp 

hạng di tích Quốc gia; hoàn thành lý lịch di tích “Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ - 

Ngụy tại cầu Đăk Lung” đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh; tái bản sách “Bình 

Phước di tích và danh thắng”; lắp đặt bản đồ khoanh vùng bảo vệ tại các di 

tích; tổ chức kiểm tra các di tích. 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức 05 liên hoan, hội thi hội diễn cấp tỉnh 

gồm: Liên hoan Tuyên truyền lưu động, Liên hoan đờn ca tài tử; Đêm Gala 

điện ảnh; sân chơi Tài năng trẻ; Hội thi Tiếng hát thanh niên; tham gia 05 hội 

thi, hội diễn toàn quốc: Liên hoan Tiếng hát miền Đông; Festival đờn ca tài tử 

lần thứ III tại Cần thơ; Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày 

Nam Kỳ khởi nghĩa; Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc và Cuộc thi 

Tài năng diễn viên Múa toàn quốc năm 2020; phối hợp với Đài Phát thanh - 

Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng chương trình ca nhạc phát trên 

sóng Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; tiếp tục thực hiện 

công tác tuyên truyền và chiếu bóng lưu động phục vụ cơ sở; duy trì, hướng 

dẫn nội dung hoạt động cho các Nhà văn hóa cộng đồng thôn, ấp; tổ chức sinh 

hoạt cho các Câu lạc bộ trực thuộc.  
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- Tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc lần thứ II năm 2020; Liên hoan 

thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước lần thư V năm 2020; Hội thi 

kể chuyện sách hè theo sách tỉnh Bình Phước lần thứ  V năm 2020; thực hiện 

chuyên mục “Mỗi cuốn sách – một người bạn tốt” trên sóng phát thanh và 

Báo Bình Phước định kỳ 2 số/tháng và tổ chức sơ kết đánh giá kết quả phối 

hợp năm 2020 giữa Thư viện với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình 

Phước. 

2.2. Lĩnh vực thể thao: 

Tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến 

năm 2020; Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai 

đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh; sơ kết, đánh giá công tác phối hợp giữa Sở 

với các ngành liên quan; tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện các chương 

trình liên tịch trong giai đoạn tiếp theo. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 17/8/2015 của 

UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, 

tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2015 - 2030 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển 

khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020; triển khai thực hiện Chương trình 3, 4 thuộc 

Đề án 641 đã được UBND tỉnh phê duyệt; triển khai Kế hoạch số 158/KH-

UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện chương 

trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tổ chức và đăng cai tổ chức các giải thể thao; 

tập huấn Trọng tài, huấn luyện viên…. Thành lập đoàn tham dự Hội thao 

Người khuyết tật toàn quốc; Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Chăm toàn 

quốc; giải Vô địch các CLB Dưỡng sinh toàn quốc. Phối hợp tổ chức giải 

Bóng đá hạng Nhất Quốc gia; tuyển chọn, bổ sung vận động viên năng khiếu 

các bộ môn và tham dự các giải thể thao, khu vực và toàn quốc. 

2.3. Lĩnh vực du lịch: 

- Tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 

giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức ký kết hợp tác 

phát triển du lịch với thành phố Hà Nội và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phát triển 

dịch vụ du lịch bổ trợ, hoàn thiện hệ thống chuẩn hóa nhà vệ sinh đạt chuẩn 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kiểm tra các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức đoàn công tác làm việc với Sở Du lịch các tỉnh Stung Treng 

(Vương quốc Campuchia), tỉnh Champasak (Nước CHDCND Lào) và tỉnh 

Ubon Ratchathani (Vương quốc Thái Lan); khai trương Cổng du lịch thông 

minh tỉnh Bình Phước; tham gia Hội chợ Triển lãm quốc tế ITE tại Tp. HCM; 

Liên hoan ẩm thực tỉnh Bình Dương lần thứ III năm 2020; dự Hội nghị liên 

kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ tại tỉnh Tây Ninh; hưởng ứng và tổ 

chức các hoạt động quảng bá du lịch nhân ngày du lịch thế giới; thực hiện 

chương trình khảo sát phát triển tuyến du lịch tại các cửa khẩu trên địa bàn 

tỉnh và xây dựng kế hoạch khảo sát, nghiên cứu thị hiếu của khách du lịch đi 
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qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; tham dự các diễn đàn, hội thảo tại hội chợ du 

lịch Việt Nam tại Hà Nội 2020; tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ về du 

lịch; thành lập Ban Vận động Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước. 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 29/5/2020 của 

UBND tỉnh về tổ chức khảo sát và thuê đơn vị tư vấn thiết kế các sản phẩm 

lưu niệm du lịch và quà tặng của tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 145/KH-

UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về việc phát động chương trình 

"Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2.4. Các hoạt động nghiệp vụ, tổng hợp: 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ngành năm 2020 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2021; tổng kết chương trình tổng thể CCHC giai đooạn 2011- 2020; 

tổng kết Quy hoạch ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020 và sơ 

kết, tổng kết các đề án, chương trình liên tịch mang tính giai đoạn của ngành;  

xét khen thưởng tổng kết, trình khen thưởng tổng kết năm; chấm điểm thi đua 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện, thị xã, thành phố; 

xây dựng và tổng hợp dự toán năm của ngành; tham dự Hội nghị sơ kết công 

tác thi đua, khen thưởng Cụm Thi đua miền Đông Nam Bộ năm 2020; báo 

cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương 

trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện 

Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội 

(TTATXH) đến năm 2020; lập hồ sơ và đề nghị xét cơ quan đạt chuẩn về An 

toàn an ninh trật tự năm 2020. 

2.5. Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ: 

Tiếp tục duy trì việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trong 

toàn ngành. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, gia 

đình, thể dục, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bình Phước./. 

Nơi nhận:  
- Bộ VH,TT&DL;  

- Cơ quan đại diện VP Bộ VHTTDL; 

- Tỉnh ủy;  

- UBND tỉnh; 

- BTG Tỉnh uỷ, Cục Thống kê; 

- Ban VHXH-HĐND tỉnh, Sở KH&ĐT; 

- Sở VH&TT, Sở VH,TT&DL cụm MĐNB; 

- BGĐ Sở, các phòng thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VP(Thy). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chung 
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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

PHỤ LỤC 

Kết quả thực hiện  

Kế hoạch chỉ tiêu pháp lệnh của UBND tỉnh giao năm 2020  

(Kèm theo Báo cáo số        /SVHTTDL ngày       /6/2020) 
 

 

 

Stt CHỈ TIÊU 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2020 

Kết quả  

thực hiện 6 

tháng đầu 

năm 2020 

Đạt tỷ lệ % 

so với KH 

năm 2020 

I Trung tâm Văn hóa     

1 Văn hóa      

1.1 
Hoạt động thông tin tuyên 

truyền 
   

 

- Tổng số đội thông tin lưu động Đội 12 12 100% 

- Số buổi hoạt động Buổi 100 27 30% 

1.2 Hoạt động văn hóa quần chúng     

- Tổng số Trung tâm Văn hóa Nhà 12 12 100% 

- Tổng số CLB văn hóa CLB 06 06 100% 

2 Phát hành phim và chiếu bóng     

2.1 
Rạp chiếu phim (Phòng chiếu 

phim) 
Rạp 02 02 100% 

2.2 Đội chiếu bóng lưu động Đội 03 03 100% 

2.3 Số buổi chiếu Buổi 500 87 19,4% 

2.4 Số lượt người xem  Người 50.000 9.720 22% 

II Đoàn Ca múa nhạc dân tộc     

 
Tổng số đoàn nghệ thuật 

chuyên nghiệp 
Đoàn 01 01 100% 

 Trong đó     

 Đoàn do ngành quản lý // 01 01 100% 

III Thư viện tỉnh  
   

1 Tổng số Thư viện trên địa bàn Thư viện 01 01 100% 

2 Tổng số sách trong Thư viện Đầu sách 127.000 123.652 98% 

3 
Tổng số tạp chí, báo có trong 

Thư viện 
Tờ 310.000 309.811 99,93% 

IV Bảo tàng tỉnh      

1 
Số nhà bảo tàng, nhà truyền 

thống 
Nhà 11 11 100% 

2 Số di tích lịch sử, văn hóa Di tích 41 40 97,6% 

3 Số hiện vật  Hiện vật 12.712 12.672 105% 

4 
Tổng số di tích được sửa chữa, 

tu bổ 
Di tích 4 0 0 
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V Phòng Quản lý văn hóa     

1 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” 
 

   

1.1 

Tỷ lệ gia đình đăng ký thực 

hiện gia đình văn hóa/ tổng số 

dân 

% 98,9 99 101% 

1.2 
Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia 

đình văn hóa 
% 75 - - 

1.3 
Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn 

hóa tiên tiến (xuất sắc) 

% 
17 - - 

1.4 
Tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp 

đăng ký “nếp sống văn minh” 

% 
99 99 100% 

1.5 
Tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp đạt 

chuẩn “nếp sống văn minh” 
% 87 - - 

1.6 
Tỷ lệ xã, phường có nhà văn 

hóa thư viện 
% 58 58 100% 

2 Hoạt động gia đình     

2.1 

Tỷ lệ xã, phường có Ban chỉ 

đạo mô hình phòng chống bạo 

lực gia đình 

% 72 72 100% 

2.2 
Tỷ lệ xã, phường có CLB gia 

đình phát triển 
% 59 60 102% 

2.3 

Tỷ lệ xã, phường có tổ chức 

hoạt động tuyên truyền, giáo 

dục đời sống gia đình 

% 100 100 100% 

2.4 

Tỷ lệ xã, phường xây dựng kế 

hoạch công tác gia đình và 

phòng chống bạo lực gia đình 

% 100 100 100 

VI Hoạt động TDTT     

1 Hoạt động thể thao thành tích 

cao  

    

1.1 
Đào tạo Vận động viên năng 

khiếu ban đầu 
VĐV 310 320 103,2% 

1.2 
Đào tạo Vận động viên tuyển 

năng khiếu 
VĐV 90 95 108,9% 

1.3 Số vận động viên đạt đẳng cấp VĐV 109 14 12,84% 

1.4 
Số huy chương qua các giải khu 

vực và toàn quốc 
HC 261 16 6,13% 

- Trong đó HC      

- - Huy chương vàng HC 63 7 11,11% 

- - Huy chương bạc HC 70 5 7,1% 

- - Huy chương đồng HC 128 4 3,12% 

2 Hoạt động thể thao quần chúng     

2.1 

Số người tập luyện thường 

xuyên 

Tỷ lệ so với tổng số dân 

Người 

% 
300.000 

30 
255.370 85,12% 

2.2 
Số hộ gia đình thể thao 

Tỷ lệ so với tổng hộ 

Gia đình 

% 
43.885 

19 
37.648 85,78% 

2.3 
Tỷ lệ số trường học thực hiện 

giáo dục thể chất 
% 100 100 100 
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2.4 

Số trường học hoạt động TDTT 

ngoại khóa 

Tỷ lệ so với tổng số trường học 

Trường 

% 
186 

100 
100 100 

2.5 Số CLB TDTT CLB 100 95 95 

VII Hoạt động Du lịch     

1 Tổng số lượt khách  Người 1.140.000 442.462 38.81% 

- Trong đó:      

- - Khách nội địa // 1.100.000 432.200 39.29% 

- - Khách quốc tế // 40.000 10.262 25.65% 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 650 271,61 41,78% 

- Lưu ý: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa có 

số liệu do chưa đến hạn báo cáo. 
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