
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:           /SVHTTDL-VP 

V/v triển khai thực hiện Kết luận của    

Phó CT UBND tỉnh Trần Tuyết Minh 

Bình Phước, ngày       tháng  7 năm 2020 

                

                       

 Kính gửi:  

        - Các phòng thuộc Sở; 

        - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Thông báo số 351/TB-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp 

về tình hình hoạt động và xem xét giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị tham 

mưu cho Ban Giám đốc Sở triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như 

sau:  

1. Giao Văn phòng Sở: 

- Tham mưu phối hợp với các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh và Sở 

Nội vụ về nội dung đề nghị bổ sung biên chế viên chức cho Đoàn Ca múa 

nhạc dân tộc tỉnh; với Sở Xây dựng và UBND thành phố Đồng Xoài về quy 

hoạch xây dựng thiết chế Bảo tàng tỉnh; với Văn phòng UBND tỉnh đăng ký 

lịch để Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi khảo sát thực địa tại khu vực quy hoạch 

Công viên văn hóa trung tâm tỉnh; với Sở Tài chính có ý kiến bằng văn bản về 

nguồn kinh phí xây dựng Khán đài A, Sân Vận động tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương; với Ban Quản lý Dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư  hoàn tất các thủ tục về xây dựng 

Nhà thi đấu đa năng theo quy định, để triển khai thực hiện trong năm 2021. 

- Chủ trì phối hợp với Thư viện tỉnh tham mưu nội dung văn bản yêu 

cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan hoàn tất thủ tục 

giao đất để xây dựng thiết chế Thư viện tỉnh. Thời gian thực hiện trong tháng 

7/2020. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh 

tham mưu phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan hoàn chỉnh các thủ 

tục xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể lực vận động viên tại Phước Long để 

tham mưu UBND tỉnh ghi vốn thực hiện trong năm 2021. Thời gian thực hiện 

trong quý III/2020. 

 



 
2 

 - Chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở tham mưu nội dung phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh cho 

chủ trương thanh lý, mua sắm mới xe ô tô chuyên dùng theo Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ và lập kế hoạch hoạt động 

của ngành trong cả năm hành chính trình UBND tỉnh xem xét thuận chủ 

trương chung. Thời gian thực hiện trong tháng 7/2020. 

- Tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 

số 87/TB-UBND ngày 27/02/2020 và Công văn số 1387/VPUBND-KGVX 

ngày 29/5/2020 về giải quyết khó khăn của Ban Quản lý Di tích Căn cứ Tà 

Thiết. Thời gian thực hiện trong quý II/2020. 

2. Giao Phòng Quản lý văn hóa phối hợp với Phòng Quản lý 

TDTT:  

Tham mưu văn bản trình UBND tỉnh ban hành chỉ đạo về công tác tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai, 

thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chỉ 

đạo tập trung đầu tư các thiết chế thể dục thể thao ở cơ sở (Văn bản tham mưu 

phải có danh mục kèm theo các thiết chế văn hóa, thể thao mà cấp huyện đầu 

tư cho cơ sở). Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/7/2020. 

3. Giao Phòng Quản lý du lịch: 

- Tham mưu phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nội dung 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trong giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 

đến năm 2045 để tích hợp vào nội dung Quy hoạch của tỉnh (Lưu ý: Bám sát 

nội dung Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến 2030 - thực hiện theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 

22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2030 để xây dựng hợp phần Quy hoạch của ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

- Tham mưu phối hợp với UBND thành phố Đồng Xoài phát triển 

thành phố Đồng Xoài trở thành đô thị thông minh, đô thị du lịch, triển khai 

theo các chương trình phát triển chung của thành phố Đồng Xoài trong thời 

gian tới. 

- Tham mưu phối hợp với các đơn vị liên quan về các chính sách 

khuyến khích, thu hút đầu tư cụ thể, phù hợp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa các 

hoạt động đầu tư đối với lĩnh vực du lịch; triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu 

quả việc phát triển tuyến du lịch Việt Nam - Campuchia - Lào - Thái Lan và 

Chương trình liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020 - 

2025. 

4. Giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh:  

Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý TDTT, Văn phòng Sở tham mưu 

xây dựng Đề án xây dựng Hồ bơi trong khu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể dục thể thao tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét (Lưu ý: Tinh thần chung là 
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phải kêu gọi xã hội hóa đầu tư; nhà nước chỉ làm những gì mà tư nhân không 

được làm hoặc không muốn làm; những gì tư nhân muốn làm mà đúng quy 

định thì ủng hộ). Thời gian thực hiện: đến cuối năm 2020. 

Trên đây là nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu 

cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung và 

thời gian theo quy định./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   

- Lưu: VT, VP(Thy). 
 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chung 
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