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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH  

VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2019 
(Ban hành kèm theo Quyết định        /QĐ-SVHTTDL ngày 22/02/2019  

Của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

-------------- 

 

 

A. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Quán tiệt và triển khai thực hiện tốt Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 

02/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết định số 18/QĐ-

UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành chương trình công tác của 

UBND tỉnh năm 2019; Quyết định số 115/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 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 2019. 

2. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện 

nghiêm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là các văn bản Luật và 

hướng dẫn thi hành Luật được ban hành trong năm 2017, 2018 về văn hoá, thể 

thao và du lịch. 

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, thực 

hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường xây dựng ý thức 

tôn trọng Nhân dân gắn với trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công 

chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Kịp thời thay thế các cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm 

vụ. Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tập thể và cá nhân 

có vi phạm trong thực thi công vụ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

4. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 

của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018 - 

2021. 

5. Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao và du lịch nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; 

thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ, kỷ niệm lớn, sự 

kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh trong năm 2019, 2020. 
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6. Nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; trọng tâm là các lĩnh vực: 

lễ hội, di sản văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, du lịch, thể thao, quảng cáo, trò 

chơi điện tử không kết nối mạng... Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, 

nâng cao chỉ số cải cách hành chính. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Lĩnh vực Văn hóa 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 

09/10/2014 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 

2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển 

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

Tham mưu cấp uỷ, UBND cùng cấp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước. Đánh giá, rà soát và xây dựng giải pháp thực 

hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động, Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW đến năm 2020. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đảm bảo trật tự an toàn 

xã hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Đảm bảo lễ hội được tiến 

hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục 

không còn phù hợp. 

- Tổ chức tốt các hội thi, liên hoan cấp tỉnh và tham gia liên hoan, hội thi 

cấp khu vực và toàn quốc theo kế hoạch được phê duyệt chào mừng các lễ lớn, 

các sự kiện của tỉnh và cả nước trong năm 2019 - 2020. Nâng cao chất lượng 

chương trình nghệ thuật quần chúng, tiểu phẩm, hoạt động chiếu phim phục vụ 

Nhân dân, thực hiện tốt các cuộc triển lãm ảnh thời sự và nghệ thuật.  

- Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trùng 

tu, tôn tạo di tích LSVH và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; xây dựng Đề 

án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh 

mục DSVHPVT quốc gia; sửa đổi, bổ sung Quyết định về phân cấp quản lý di 

tích; xây dựng Quy chế quản lý tiền công đức tại các di tích; thực hiện công tác 

kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu lập hồ sơ xếp 

hạng các di tích và hướng dẫn các địa phương thực hiện tu bổ tôn tạo di tích 

theo đúng quy định; phối hợp rà soát và thực hiện việc cấp giấy CNQSDĐ đối 

với các di tích chưa được cấp GCNQSDĐ. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch Quy hoạch bảo tàng trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2025; Hoàn thành xây dựng đề cương 

trưng bày và thiết kế bảo tàng tỉnh; thực hiện khai quật khảo cổ di tích khảo cổ 

học Bến Đình. 
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- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục quán triệt 

và thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 330/UBND-VX 

ngày 14/02/2017 về việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh 

công cộng; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. Quán triệt và thực hiện tốt Quyết định 

22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực 

hiện hương ước, quy ước;  Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của 

Chính phủ và các quy định của pháp luật về công nhận các danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Ấp Văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

2. Lĩnh vực thể dục thể thao 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao, tập trung 

triển khai Luật Thể dục, Thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”, tổ chức tốt “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân“ 

năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 

02/02/2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch phát triển thể thao cho mọi 

người đến năm 2020. Báo cáo sơ kết 02 thực hiện Quyết định. 

- Phát huy và khai thác tối đa cơ sở vật chất thể dục, thể thao đã được đầu 

tư; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa phát triển thể thao ở cơ sở (kể cả công lập và 

ngoài công lập). Duy trì, phát triển các CLB thể thao; xây dựng đội ngũ cộng 

tác viên thể thao từ tỉnh đến cơ sở.  

- Triển khai thực hiện Chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Hoàn thiện cơ sở 

vật chất Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Tổ chức tốt các 

giải thể thao vô địch tỉnh, các giải cụm, toàn quốc và hỗ trợ các sở sở, ban, 

ngành tổ chức tốt các giải truyền thống trong năm 2019. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định chế độ đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo tinh 

thần Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ và Quy 

định nội dung, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể 

thao thành tích cao của tỉnh theo tinh thần Thông tư số 61/2018/TT-BCT ngày 

26/7/2018. 

3. Lĩnh vực du lịch 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch. Triển khai Luật Du 

lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm các những điểm mới trong 

Luật Du lịch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng văn 

minh du lịch. 

- Cụ thể hóa các chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Tây Ninh 

và các tỉnh, thành phố đã ký kết và các thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh 

với một số tỉnh, thành phố các nước bạn. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của 

UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 
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06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 

05/10/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn. 

- Tập trung tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành theo Quyết 

định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây 

Ninh đến năm 2035. 

- Triển khai thực hiện tốt chương trình xúc tiến du lịch năm 2019 theo 

quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Tổ chức thành công Những ngày Tây 

Ninh tại Hà Nội lần II, năm 2019. Gắn kết với các Doanh nghiệp du lịch, Hiệp 

Hội du lịch trong các hoạt động xúc tiến du lịch. Tăng cường quảng bá du lịch 

trên các tạp chí chuyên ngành du lịch, các kênh truyền hình Trung ương và địa 

phương. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục cho các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực du lịch 

trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các huyện, thành phố xây dựng, phát triển sản phẩm du 

lịch tại các địa phương. 

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực lĩnh vực du lịch. 

4. Lĩnh vực gia đình 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về gia đình. Tiếp tục triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư 

(khóa IX ) về “Xây dưṇg gia đình thời kỳ công nghiêp̣ hóa , hiêṇ đaị hóa đất 

nước”; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia 

về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. 

- Triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.  

- Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên gia đình. Nâng 

cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, gia 

đình không có bạo lực; nhân rộng mô hình hoạt động phòng, chống bạo lực gia 

đình; chú trọng phát triển mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; biểu 

dương nhân rộng các điển hình gia đình văn hoá tiêu biểu ở các cấp. 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức Pháp chế Chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị liên 

quan: 

- Chủ trì phối hợp Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị liên quan đôn đốc, 

báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, cả năm về tham mưu xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2019 trình HĐND, UBND tỉnh. 
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- Thực hiện Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Tây Ninh. 

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, 

quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên 

chức và các nội dung khác về công tác tổ chức cán bộ. 

- Tham mưu tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp, thành lập Hội 

đồng xét tuyển công chức không qua thi tuyển sau khi được Sở Nội vụ phê 

duyệt kế hoạch thực hiện. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổ chức cho cơ sở; tham mưu thực hiện tốt kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước, lý luận chính trị năm 2019. 

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch; 

triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Phối hợp các phòng, đơn vị và địa phương tham mưu lãnh đạo Sở tăng 

cường lãnh đạo tạo đột phá trong công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 

cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019. 

2.Văn phòng chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị liên quan:  

- Đôn đốc triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, cả 

năm về thực hiện chương trình công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Tham mưu lãnh đạo điều hành hoạt động thường xuyên của Sở đảm bảo quy 

chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Tổ chức, phát động các phong trào thi đua khen thưởng trong năm 2019 

theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và 

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh. 

- Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của Sở, nhất là 

đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh 

doanh bất hợp lý, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở. 

3. Phòng Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị liên 

quan:  

Tham mưu lãnh đạo Sở điều hành ngân sách, đảm bảo kinh phí cho các 

hoạt động của Ngành được giao; thực hiện công tác xây dựng cơ bản đảm bảo 

tiến độ và kế hoạch đề ra trong năm 2019. 

4. Thanh tra Sở chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị liên quan: 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực 

văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, thanh tra hành chính và phòng, chống 

tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo theo thẩm quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực 

hiện báo cáo theo quy định. 

5. Phòng Quản lý Du lịch chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị liên 

quan: 
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- Hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án đầu tư vào 

Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen theo Quyết định 1099/QĐ-TTg, ngày 

05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây 

dựng khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đến năm 2035. 

- Triển khai thực hiện Đề án du lịch thông minh, Đề án thống kê du lịch, 

kế hoạch triển khai Bộ Quy tắc ứng xử du lịch, tham mưu ban hành Quy chế 

quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, sơ đồ cụm, ngành du lịch 

tỉnh  Tây Ninh. 

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu Tổ giúp việc cho Nhóm công tác thực 

hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây 

Ninh giai đoạn 2017 - 2021 về phát triển Du lịch. 

-Triển khai thực hiện tốt chương trình xúc tiến du lịch năm 2019 theo 

quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. 

6. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao chủ trì phối hợp các phòng, đơn 

vị liên quan:  

-Tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thể dục 

thể thao cho mọi người tỉnh Tây Ninh năm 2019, kế hoạch sơ kết 02 năm thực 

hiện Quyết định 346/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh. 

- Tham mưu kế hoạch và hướng dẫn các địa phương tổ chức Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh. 

- Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 

30/7/2013 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động số 17-CTr/TU ngày 27/8/2012 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị 

quyết 08-NQ/TW 01/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. 

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp thể thao trên địa bàn tỉnh, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, quản 

lý các hoạt động kinh doanh lĩnh vực thể thao. 

- Tham mưu đăng cai tổ chức, phối hợp đăng cai tổ chức thành công các 

giải thể thao quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục 

Thể thao ủy nhiệm và các giải thể thao cụm, khu vực. 

7. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị 

liên quan:  

- Kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn, nghiên cứu lập hồ sơ các di tích 

tham mưu lãnh đạo trình UBND tỉnh, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xếp hạng di tích cấp quốc gia, công bố di sản văn hóa phi vật thể trong danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

- Ban hành Kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn 

hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các địa phương thực 

hiện tu bổ, tôn tạo di tích theo đúng quy định. 
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- Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh 

- Phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình 

tự, thụ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, 

phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp các ngành liên quan thực hiện cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích. 

8. Phòng Quản lý Văn hóa chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị liên 

quan:  

- Thẩm định, đề xuất lãnh đạo Sở phê duyệt các chương trình nghệ thuật, 

các hoạt động tuyên truyền lưu động, hội thi, hội diễn; triển lãm, in và phát 

hành các ấn phẩm tuyên truyền những sự kiện chính trị, ... chào mừng các ngày 

lễ lớn của đất nước và của tỉnh phục vụ đồng bào và chiến sỹ vùng sâu. 

- Xuất bản tập san Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02 số/năm. 

- Tiếp tục tham mưu cuộc thi thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh 

theo kế hoạch được UBND tỉnh gia hạn lần thứ 3. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng Nông thôn mới các tiêu chí do ngành phụ trách. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 

12/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý 

các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức các hoạt động của 

Trung tâm Văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà 

văn hóa ấp, nhà văn hóa liên ấp, nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

- Ban hành Quy chế quản lý hoạt động ngoài trời trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định ban hành Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng 

trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết HĐND tỉnh đặt tên cây cầu thuộc tiểu dự án đường và cầu 

Tân Nam (xã Tân Bình, huyện Tân Biên). 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai. 

9. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chủ trì phối hợp 

các phòng, đơn vị liên quan:  

- Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày gia 

đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), ... 

- Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện tốt vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 

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

nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo. 

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 

14/7/2012 và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND 

tỉnh về ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, 

thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 
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10. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Trên cơ sở nhiệm vụ của Ngành 

năm 2019, xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị trình lãnh đạo Sở phê 

duyệt. 

11. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các 

huyện, thành phố: Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch năm 2019, tham mưu UBND cấp huyện ban hành kế hoạch triển 

khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị được phân 

công có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ, định kỳ báo cáo 

gửi Văn phòng tổng hợp hàng tuần, tháng, quý, năm. Văn phòng (thường trực 

Hội đồng Thi đua Khen thưởng) căn cứ vào nhiệm vụ được giao của các phòng, 

đơn vị để làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng vào cuối năm 2019./. 
 

 

 
GIÁM ĐỐC 
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