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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động  

văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch quý III, năm 2020 

 

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

nhân dân tỉnh Bình Phước, để đảm bảo triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm 

vụ năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước xây dựng Kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về các hoạt động văn hóa, gia đình, 

thể dục, thể thao và du lịch quý III, năm 2020, như sau:  

Stt Nội dung 
Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1 Thanh tra Thư viện tỉnh 
Thanh tra 

Sở 

Phòng Quản lý văn hóa, 

Văn phòng Sở 
Tháng 7 

2 

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật 

về điều kiện hoạt động kinh doanh thể dục 

thể thao, du lịch 

// 

Phòng Quản lý TDTT, 

Phòng Quản lý du lịch, 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin cấp huyện 

Quý III 

3 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

55/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của 

UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế 

xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật 

tỉnh Bình Phước 

Phòng 

QLVH 

Các sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố 
Tháng 9 

4 

Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 

62/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của 

UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành 

Quy định việc hoàn trả thiệt hại về tài sản 

cho người trực tiếp tham gia phòng, chống 

bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh 

// 
Các sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố 
// 

5 

Tổng kết chiến lược phát triển thể dục thể 

thao đến năm 2020 và Chương trình bơi an 

toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em 

giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước (theo Kế hoạch số 158/KH-UBND 

ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh). 

Phòng 

QLTDTT 

Văn phòng Sở, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 
Quý III 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 

1 Lĩnh vực văn hóa 

1.1 Kiểm tra thiết chế văn hóa thể thao cơ sở 
Phòng 

QLVH 

Văn phòng Sở; Phòng Văn 

hóa và Thông tin cấp huyện 
Tháng 7 
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1.2 

Triển khai 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 XII 

// 

 Các đơn vị sự nghiệp; 

Phòng VHTT các huyện, 

thị, thành phố  

Tháng 8 

1.3 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 65/KH-

UBND ngày 11/3/2020 tổ chức cuộc thi 

sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước 

// 

Các sở, ngành, Phòng 

VHTT các huyện, thị, 

thành phố  

// 

1.4 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đờn Ca 

Tài tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước (xét 

chọn và hỗ trợ nhạc cụ cho Câu lạc bộ Đờn 

Ca tài tử tiêu biểu  

// 

Trung tâm Văn hóa tỉnh; 

Phòng VHTT các huyện, 

thị, thành phố  

// 

1.5 

Triển khai Kế hoạch kiểm kê, phân loại và 

lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật 

thể lễ hội trên địa bàn các huyện: Đồng 

Xoài, Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng, 

Phước Long và Bù Gia Mập. 

// 
 Phòng VHTT các huyện, 

thị, thành phố  
// 

1.6 

Tổ chức phỏng vấn, điều tra thực trạng 

nhận thức, thái độ và hành vi về công tác 

gia đình năm 2020. 

// 
Văn phòng Sở; Phòng Văn 

hóa và Thông tin cấp huyện 
// 

1.7 
Kiểm tra Đề án “Phát triển văn hóa nông 

thôn” trên địa bàn tỉnh. 
// 

Các sở, ban, ngành 

 có liên quan 
// 

1.8 

Tuyên truyền Phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” 

+ Xây dựng và sửa chữa pano tuyên truyền;  

+ In ấn tờ rơi tuyên truyền. 

// 
Văn phòng Sở; Phòng Văn 

hóa và Thông tin cấp huyện 
Tháng 9 

1.9 
Tham gia Giải Cầu lông, bóng bàn gia đình 

toàn quốc năm 2020. 
// 

Văn phòng Sở; Phòng Văn 

hóa và Thông tin cấp huyện 
// 

1.10 
Tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động 

tỉnh Bình Phước lần thứ XII năm 2020. 

Trung 

tâm Văn 

hóa tỉnh 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin; Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao cấp huyện 
Tháng 7 

1.11 
Tham gia Hội diễn tiếng Hát miền Đông lần 

thứ XI tại TP. Hồ Chí Minh. 
// 

 
// 

1.12 

Mở các lớp năng khiếu hè: Đàn Organ, 

Guitar; múa dân gian; nhảy hiphop; khiêu 

vũ. 

// 

 
Tháng 7-8 

1.13 
Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình 

Phước lần thứ V năm 2020 // 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin; Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao cấp huyện 
Tháng 8 

1.14 

Tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ 

niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, 

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp; tham gia Hội 

thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển 

bền vững biển, đảo Việt Nam 2020. 

//  // 

1.15 Tổ chức Đêm Gala điện ảnh năm 2020 // Các huyện, thị xã Tháng 9 
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1.16 
Chiếu phim, tuyên truyền lưu động phục vụ 

cơ sở: 135 buổi 
// // Quý III 

1.17 
Chỉnh lý, tái bản sách “Bình Phước di tích 

và danh thắng” 
Bảo tàng 

tỉnh 

 
Tháng 7 

1.18 
Sưu tầm hiện vật, hình ảnh về Ngành điều 

Bình Phước. 
// 

Các Phòng VH&TT cấp 

huyện, UBND cấp xã 
// 

1.19 

Dâng hương tưởng niệm anh linh các anh 

hùng liệt sĩ nhân Ngày thương binh, liệt sĩ 

(27/7/2020). 
//  // 

1.20 
Lắp đặt bảng bản đồ khoanh vùng bảo vệ 

tại di tích. 
//  Tháng 8 

1.21 
Tổ chức Lễ Công bố Quyết định và đón 

nhận Bằng xếp hạng di tích Trường Quốc 

Quang 

// 
UBND thị xã Bình Long, 

UBND xã Phú Thịnh 
// 

1.22 
Kiểm kê nhà bảo tàng, nhà truyền thống 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
// 

Phòng VH-TT các huyện, 

UBND các xã 
Tháng 8-9 

1.23 

Hoàn thiện hồ sơ khoa học, trình cấp có 

thẩm quyền quyết định xếp hạng quốc gia  

di tích Địa điểm quân Pôn Pốt thảm sát 

nhân dân huyện Bù Đốp ngày 16/3/1978 và 

quyết định xếp hạng cấp tỉnh di tích Nơi ghi 

dấu tội ác của Mỹ - ngụy tại cầu Đăk Lung. 

// 

UBND thị xã Phước Long, 

UBND huyện Bù Đốp, 

Phòng VH-TT thị xã 

Phước Long, Phòng VH-

TT huyện Bù Đốp 

Tháng 9 

1.24 

Tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón 

nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Thành 

đất hình tròn Thuận Phú 2.  
// 

UBND huyện Đồng Phú, 

UBND xã Thuận Phú 
// 

1.25 
Thực hiện công tác chuẩn bị và trưng bày 

tại phòng trưng bày số 01 và số 02. 
//  Quý III 

1.26 

Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa 

học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cầu 

bông của người Kinh ở Bình Phước. 
// 

Phòng VH-TT các huyện, 

UBND các xã 
// 

1.27 
Tổ chức thực hiện phục chế hiện vật máy 

bay UH1. 
// 

Công ty TNHH MTV sữa 

chữa máy bay 42, tỉnh 

Đồng Nai (Bộ Q. Phòng) 

// 

1.28 
Xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định và 

thực hiện bảo quản phòng ngừa hiện vật 

tranh nghệ thuật sơn dầu. 

//  // 

1.29 

Tu bổ di tích Bồn xăng - Kho nhiên liệu 

VK98 và Di tích Địa điểm Căn cứ Cục Hậu 

cần Miền. 
// 

 

// 

1.30 
Tổ chức các hoạt động phục vụ các em 

thiếu nhi trong dịp hè năm 2020 
Thư viện 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị  

có liên quan 
Tháng 7-8 

1.31 

Tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh 

Bình Phước lần thứ V năm 2020; tổng kết 

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bình 

Phước lần thứ II năm 2020; tham gia Liên 

hoan toàn quốc tiếng hát ngành thư viện; tái 

lập và đưa vào khai thác kho tài liệu thư 

viện tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

// // Quý III 
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phát triển công nghiệp. 

1.32 
Sưu tầm, biên mục tài liệu địa chí địa 

phương. 
// // // 

1.33 
Mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho ca sỹ, diễn 

viên và nhạc công 

Đoàn 

Ca múa 

nhạc dân 

tộc tỉnh 

 Tháng 7 

1.34 

Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại các 

huyện, thị xã trong tỉnh: Huyện Bù Đốp, 

huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long. 

// 

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện Bù Đốp; Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao 

huyện Hớn Quản; Phòng 

Văn hóa và Thông tin thị 

xã Bình Long 

Tháng 7- 

8 

1.35 
Tham gia Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc 

cụ dân tộc toàn quốc năm 2020 
//  Tháng 9 

1.36 

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình 

và Báo Bình Phước sản xuất chương trình 

ca nhạc kỷ nhiệm Ngày Thương binh liệt sĩ, 

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 

02/9 

// 
Đài Phát thanh - Truyền 

hình và Báo Bình Phước 
Quý III 

1.37 Xây dựng chương trình, tiết mục mới //  // 

1.38 
Tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm ngày mất 

Thiếu tướng Nguyễn Thị Định (27/8). 
BQLDT 

Tà Thiết 
 Tháng 8 

1.39 

Thành lập trang thông tin điện tử giới thiệu, 

tuyên truyền, quảng bá Di tích đến với đông 

đảo công chúng trong và ngoài tỉnh. 

//  Quý III 

2 Lĩnh vực Thể dục thể thao    

2.1. Hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao    

- Chiêu sinh các lớp năng khiếu hè 

Trung 

tâm 

HL&TĐ 

TDTT 

tỉnh 

 Tháng 7-8 

- 
Tham dự giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 

2020 
//  Tháng 7-9 

- 

Tham gia thi đấu các giải thể thao toàn 

quốc, cụm, khu vực:  

+ Tham dự 31 giải toàn quốc: Điền kinh 

(2), Taekwondo (2), Judo (3), Bơi lội (3), 

Võ cổ truyền (1), Muay (1), Boxing (5), 

Vovinam (2), Silat (3), Cờ tướng (2), 

Karate (2), Wushu (2), Bóng đá U13, U15 

và U17. 

+ Tham dự 03 giải Cụm: Cờ tướng, 

Vovinam; Bóng đá U17 (bóng đá bãi biển). 

//  Quý III 
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+ Tham dự 04 giải khu vực, mở rộng: 

Taekwondo (1), Võ cổ truyền (1), Karate 

(2). 

2.2 
Tổ chức và phối hợp tổ chức, đăng cai tổ 

chức các giải thể thao 
   

2.2.1 
Tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thể 

thao cấp tỉnh 
   

- 
Phối hợp tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học 

sinh phổ thông tỉnh Bình Phước 
Phòng 

QLTDTT 

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Trung tâm HL&TĐTDTT 

tỉnh 

Tháng 7 

- Giải Vô địch Đẩy gậy, Kéo co  // 

Các sở, ngành liên quan, 

Văn phòng sở, Trung tâm 

HL&TĐTDTT tỉnh, các 

huyện, thị xã, thành phố 

// 

- Giải Vô địch các CLB Quần vợt  // // // 

- 
Giải Bóng chuyền khối công đoàn viên 

chức tỉnh Bình Phước, lần thứ I năm 2020. 
// 

Liên đoàn Lao động tỉnh; 

Văn phòng sở; Trung tâm 

HL&TĐTDTT tỉnh 

Tháng 8 

- Giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng // 

Các sở, ngành liên quan, 

Văn phòng sở, Trung tâm 

HL&TĐTDTT tỉnh, các 

huyện, thị xã, thành phố 

// 

- 

Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, 

phòng chống đuối nước; giải Bơi phổ cập các 

lứa tuổi hè và chương trình phổ cập bơi cho trẻ 

em 

// // // 

- Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi  // // // 

- 
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải 

Vô địch Việt dã truyền thống 
// // Tháng 9 

- 
Phối hợp tổ chức Hội thi thể thao Người cao tuổi 

tỉnh Bình Phước 
// 

Hội Người cao tuổi tỉnh và 

các huyện, thị xã, thành 

phố 

// 

2.2.2 
Đăng cai tổ chức giải cụm, khu vực, toàn 

quốc 
//   

- Giải Cờ tướng Cụm Miền Đông Nam Bộ // 

Liên đoàn Cờ; các tỉnh 

thuộc cụm; Văn phòng sở; 

Trung tâm HL&TĐTDTT 

tỉnh 

Tháng 9 

- 
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Karate các tỉnh 

miền Nam (mở rộng). 
// 

Các tỉnh khu vực miền 

Nam (có thư mời riêng); 

Văn phòng sở; Trung tâm 

HL&TĐTDTT tỉnh 

// 

- Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia // 

Các tỉnh, thành, ngành; các 

sở, ngành liên quan; Văn 

phòng Sở, Trung tâm 

HL&TĐTDTT tỉnh 

Quý III 

2.3 Tham dự các giải thể thao quần chúng //   

- 
Tham dự giải Vô địch thể dục dưỡng 

sinh toàn quốc 
// Hội Người cao tuổi tỉnh Tháng 8 

2.4 
Tổ chức và tham dự các lớp tập huấn 

nghiệp vụ thể dục thể thao 
//   
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- 
Phối hợp Tổng cục TDTT tổ chức Lớp tập 

huấn thể dục thể thao cơ sở 
// 

Tổng cục TDTT; các sở, 

ngành liên quan, Văn 

phòng Sở, Trung tâm 

HL&TĐ TDTT tỉnh, các 

huyện, thị xã, thành phố 

Tháng 7 

3 Lĩnh vực du lịch 

3.1 
Chương trình ký kết hợp tác phát triển du 

lịch với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Phòng 

QLDL 

Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Tháng 7 

3.2 
Tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về 

phương pháp hoạt động của Hiệp hội du 

lịch 

// 

Sở VHTTDL, Hiệp hội du 

lịch tỉnh Tây Ninh, Lâm 

Đồng 

// 

3.3 
Tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch 

cho các khu, điểm, đơn vị kinh doanh du 

lịch 

// 

Phòng VHTT các huyện, 

thị xã, thành phố; các khu 

điểm, đơn vị kinh doanh 

du lịch trên địa bàn tỉnh 

// 

3.4 
Tham dự hội nghị liên kết phát triển du lịch 

vùng Đông Nam bộ 
// Trung tâm XTĐTTM&DL // 

3.5 
Tổ chức khảo sát và thuê đơn vị tư vấn thiết 

kế các sản phẩm lưu niệm du lịch và quà 

tặng của tỉnh 

 
Các cơ sở thủ công mỹ 

nghệ, gốm sứ… 
Tháng 7-8 

3.6 
Làm các bảng chỉ dẫn vào các khu điểm du 

lịch 

 

// 

Các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ du lịch trên 

địa bàn tỉnh 

// 

3.7 
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 

// 

Các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ du lịch, các 

khu điểm du lịch  trên địa 

bàn tỉnh 

Tháng 8 

3.8 
Tham gia Hội chợ Triển lãm quốc tế ITE tại 

Tp. HCM 

 

// Trung tâm XTĐTTM&DL Tháng 9 

3.9 

Hưởng ứng và tổ chức các hoạt động quảng 

bá du lịch nhân ngày du lịch thế giới:  

+Treo pano, băng ron quảng bá;  

+Tổ chức Hội nghị nhân Ngày DLTG. 

// 
Phòng VHTT các huyện, 

thị xã, thành phố 
// 

3.10 

Triển khai Kế hoạch số 145/KH-UBND 

ngày 01/6/20 của UBND tỉnh v/v phát động 

Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch 

Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

// 
Các sở, ban, ngành; các 

đơn vị kinh doanh du lịch 
Quý III 

4 Công tác Văn phòng 

4.1 
Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, 

khen thưởng Khối Thi đua số 6 năm 2020 
Văn 

phòng Sở 

Các đơn vị trong khối thi 

đua số 6 
Tháng 7 

4.2 
Báo cáo công tác 5 năm của ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 
// 

Các phòng thuộc Sở, các 

đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở 

// 

4.3 

Tham dự Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, 

khen thưởng Cụm Thi đua miền Đông Nam 

Bộ năm 2020. 

//  // 

4.4 
Tham mưu kế hoạch xét tuyển viên chức 

Ngành VHTTDL 
// 

Vp Sở và các đơn vị sự 

nghiệp 
// 
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4.5 

Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác 

CCHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

//  Tháng 9 

4.6 

Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra 

của UBND tỉnh về công tác CCHC, công 

tác ISO 9001:2015 

// 
Các phòng thuộc Sở, các 

đơn vị SN trực thuộc Sở 
Quý III 

4.7 

Xây dựng kế hoạch phát triển và dự toán  

ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 

2021  

// // // 

4.8 

Xây dựng dự toán chương trình mục tiêu 

phát triển văn hóa và hạ tầng du lịch giai 

đoạn 2021 - 2025  

//  // 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động 

văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch quý III, năm 2020./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Bộ VH,TT&DL; 

- VP Bộ VHTTDL tại TP.HCM; 

- UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở VH, TT&DL trong cụm MĐNB; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

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

- Lưu: VT, VP(Thy). 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chung 
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