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BÁO CÁO
Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Tuần từ ngày 07/11 – 13/11/2016)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân
tỉnh về công tác phát triển các lĩnh vực hoạt động của Ngành; trong tuần qua, Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai Kế hoạch công tác đạt được một số kết
quả sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở
Chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Đề án tổ chức Chương trình biểu diễn cồng
chiêng phục vụ khách du lịch.
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố
tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017.
Thành lập Ban Biên tập các kênh thông tin tuyên truyền của Ngành văn hóa,
thể thao và du lịch. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.
Tham gia đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với các huyện Ea Súp, Buôn
Đôn, Cư Mgar; dự họp tìm địa điểm di chuyển trụ sở Trung tâm phát hành phim và
chiếu bóng và bàn giao khu vực tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi cho Tỉnh Đoàn
Đắk Lắk, họp xem xét giải quyết đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố Buôn
Ma Thuột xây dựng Đền Hùng và Quy hoạch Trung tâm Văn hóa tỉnh và xử lý sai
quy định của Công ty TNHH Mehyco, dự hội thảo xúc tiến thương mại đầu tư và
du lịch Việt Nam – Nam Phi, dự họp nghe các Sở, ngành báo cáo công tác chuẩn bị
Đề án thành lập Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành tại Ủy ban nhân dân tỉnh;
dự cuộc họp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì bàn về việc chuyển
giao Vườn Quốc gia Yok Đôn về cho tỉnh Đắk Lắk quản lý…
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành
a) Lĩnh vực Văn hoá
Hoàn thiện các nội dung, chương trình tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc
Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 (phân công nhiệm vụ các thành viên của
đoàn, báo cáo tổng duyệt chương trình).
Trình UBND tỉnh về việc: Xem xét, xác nhận hồ sơ và trình Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia: Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk
Lắk (1965 – 1975) tại huyện Krông Bông; Di tích thác Drai Yông, xã Ea M’Nang,
huyện Cư M’Gar. Trình UBND tỉnh về việc đề nghị lựa chọn đơn vị thực hiện
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Chương trình Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn
hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.
Chuẩn bị nội dung họp triển khai nội dung Liên hoan văn hóa Cồng chiêng
Tây Nguyên năm 2017. Huy động bổ sung nghệ nhân dân tộc Ê Đê về tham gia
hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2016.
Trong tuần, Sở tổ chức được 14 buổi chiếu phim lưu động và tại các rạp Hưng đạo,
Kim Đồng phục vụ hơn 1.600 lượt khán giả; đón tiếp 525 lượt khách tham quan Bảo
tàng tỉnh, di tích Biệt điện Bảo Đại, Nhà đày Buôn Ma Thuột. Thư viện tỉnh phục
vụ 886 lượt bạn đọc; với 2.658 lượt sách báo luân chuyển; cấp mới 08 thẻ bạn đọc.
b) Lĩnh vực Thể dục Thể thao
Tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành liên quan về dự thảo kế hoạch
phát triển Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020.
Tổ chức Hội thi văn hóa, thể thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ
IV năm 2016.
Thành lập đoàn tham dự giải Bắn cung vô địch quốc gia năm 2016 tại Hà
Nội. Đăng cai tổ chức các Giải Bóng đá quốc gia năm 2017.
c) Lĩnh vực Du lịch
Trình UBND tỉnh ban hành khung chương trình du lịch “Hành trình Di sản”.
Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh chuẩn bị nội dung Hội thảo Xúc tiến
Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Nam Phi (dự thảo bài phát biểu khai
mạc; cung cấp thông tin về tình hình hợp tác kinh tế và văn hóa với Nam Phi).
Ban hành văn bản góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức khu phố cà phê tại Lễ hội
cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 do Ủy ban nhân dân thành phố Buôn
Ma Thuột dự thảo.
Ban hành văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan tham gia góp ý đối
với dự thảo Đề án tổ chức Chương trình biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du
lịch.
d) Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông Tháng hành động vì
bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới của Ngành Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2016.
Ban hành văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở về việc báo cáo kết quả
thực hiện Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và
lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ
làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.
Góp ý Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em
tỉnh do UBND tỉnh dự thảo.
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đ. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp
- Kế hoạch Tài chính: Trình UBND tỉnh xin điều chỉnh dự toán chi NSNN
năm 2016 cho các nhiệm vụ phát sinh năm 2016. Phân bổ dự toán bổ sung NSNN
năm 2016, kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh. Tham gia góp ý thẩm định cấp giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu du lịch sinh thái cà phê Suối Xanh.
- Tổ chức - Pháp chế: Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định ban
hành Quy chế phối hợp công tác an ninh quốc gia và đảm bảo an toàn xã hội trong
lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
- Cải cách hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 15 hồ sơ
thông báo quảng cáo. Sở đã cấp 03 giấy phép kinh doanh Karaoke; 03 giấy phép
biểu diễn nghệ thuật. Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành năm 2016.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN TỚI (Từ ngày 14/11 – 20/11/2016)
1. Lĩnh vực Văn hoá
Tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 tại
tỉnh Hà Giang.
Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án Liên hoan Văn hóa
Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.
2. Lĩnh vực Thể dục Thể thao
Tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành liên quan về dự thảo kế hoạch
phát triển thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020.
Ban hành lịch thi đấu năm 2017. Chuẩn bị cơ sở vật chất công tác tổ chức giải
Vô địch võ cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2016.
Giúp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo
năm 2016.
3. Lĩnh vực Du lịch
Tham gia lớp tập huấn sử dụng hai trang web hướng dẫn viên và quản lý lũ
hành tại Đà Nẵng.
Chuẩn bị nội dung về du lịch trong Chương trình “Dân hỏi – Thủ trưởng cơ
quan hành chính trả lời” tháng 11 năm 2016.
Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Đề án tổ chức Chương trình
biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch.
Ban hành văn bản góp ý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với đề xuất dự án
Điểm du lịch thác Krông Kmar.
4. Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
Thiết kế và tổ chức cấp phát sổ ghi chép các chỉ số về gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2016 – 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố.
Tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.
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Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phục vụ
công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân
dân tỉnh./.
TL. GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM
Q.CHÁNH
VĂNĐỐC
PHÒNG
Q.CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Bộ VHTT&DL;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CQ ĐD VP Bộ VHTT&DL tại Đà Nẵng;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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