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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch
(Tuần từ ngày 10/10 – 16/10/2016)
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 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở
Chỉ đạo các Phòng chuyên môn hoàn thiện các nội dung tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn
hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.
Làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự án Quy hoạch tổng thể
phát triển Khu du lịch Quốc gia Yok Đôn – Tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định
hướng đến năm 2035;
Tổ chức cuộc họp (lần 2) hoàn chỉnh dự thảo Đề án xây dựng mô hình trải
nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa số 4 Nguyễn Du
(Biệt Điện Bảo Đại), thành phố Buôn Ma Thuột. Kiểm tra công tác tổ chức giải
Đua xe đạp về nguồn năm 2016.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ
họp thứ 1, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Tham gia cùng với lãnh đạo tỉnh: Đón
tiếp đoàn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh; kế hoạch
chuẩn bị triển khai hành trình di sản và phục vụ du khách, đại biểu đến dự Lễ hội
cà phê lần thư 6 và Liên hoan văn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017;
kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý
IV/2016 tại huyện Krông Ana; làm việc với huyện ủy huyện Lắk; gặp mặt Doanh
nghiệp nhân ngày Doanh nghiệp Việt Nam; dự làm việc với Cục Tuyên huấn về
công tác diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2016. Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra
công trình Bảo tàng tỉnh dự kiến sửa chữa.
Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2016; dự Hội thi CLB gia đình
hạnh phúc toàn quốc năm 2016; dự họp góp ý đối với dự thảo Luật Du lịch và một
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số cuộc họp tại các Sở, ngành có nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao
và du lịch.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành
a) Lĩnh vực Văn hoá
Tập trung hoàn thiện các nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức
các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên
hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 (Phân công nhiệm vụ; trình Đề
án chi tiết Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017,..)
Chuẩn bị tham gia Liên hoan văn hóa dân tộc Mông toàn quốc (nhân sự tham
gia; chương trình tập luyện của nghệ nhân; đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về
tiến độ thực hiện). Tiếp tục thu thập tư liệu và xây dựng lý lịch hồ sơ di tích Khu
căn cứ kháng chiến cánh Nam.
Trong tuần, Sở tổ chức được 20 buổi chiếu phim lưu động và tại các rạp Hưng đạo,
Kim Đồng thu hút hơn 2.100 lượt khán giả; phục vụ hơn 523 lượt khách tham quan
Bảo tàng tỉnh, di tích Biệt điện Bảo đại, Nhà đày Buôn Ma Thuột. Thư viện tỉnh
phục vụ 830 lượt bạn đọc với 2.490 lượt sách báo luân chuyển, cấp mới 10 thẻ bạn
đọc. Tổ chức lớp tập huấn công tác Tuyên truyền lưu động cơ sở năm 2016.
b) Lĩnh vực Thể dục Thể thao
Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại
hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm 2017-2018.
Thành lập Ban Tổ chức Giải vô địch Võ thuật cổ truyền, Giải vô địch Cầu
lông các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk tranh Cúp PROACE năm 2016.
Chuẩn bị công tác tổ chức giải đua xe đạp về nguồn tỉnh năm 2016 (đã làm
việc với huyện Krông Năng về công tác tổ chức; đang tổng hợp hồ sơ vận động
viên; chuẩn bị các trang thiết bị).
Đội tuyển Bóng chuyền nữ tiếp tục thi đấu vòng Chung kết Giải Bóng chuyền
hạng A toàn quốc năm 2016 tại Thái Nguyên (từ ngày 05/10-26/10/2016).
c) Lĩnh vực Du lịch
Trình UBND tỉnh về việc: Xem xét và trình thẩm định Đề cương và dự toán
kinh phí lập dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Yok Đôn –
Tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; xem xét và trình dự án
cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ tăng trưởng toàn diện giai đoạn 2016 - 2022.
Về chương trình Hành trình Di sản trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ
6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng năm 2017 (đã tổ chức họp bàn việc xây dựng
chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ khách du lịch và họp góp ý
về việc xây dựng khung chương trình du lịch “Hành trình di sản ”).
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Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh về việc nâng
cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam.
Tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và
dịch vụ lưu trú Phương Minh Ban Mê.
d) Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
Trình UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh;
Tham mưu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gửi danh sách, bài viết, ảnh triển
lãm, tham dự Hội nghị toàn quốc.
Hướng dẫn các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tổ chức các hoạt
động nhân ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016.
Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo
đức, lối sống trong gia đình phù hợp tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch dự thảo.
5. Các hoạt động Nghiệp vụ tổng hợp
- Kế hoạch Tài chính: Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên.
- Tổ chức - Pháp chế: Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết về
đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đợt 4; đề nghị các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở rà soát, thống kê đề nghị bổ nhiệm và xếp lương viên
chức; cử cán bộ tham gia Ban Điều phối Phát triển Du lịch vùng Tây Nguyên; thay
đổi cán bộ tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở của tỉnh. Báo cáo kết quả về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của
các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; báo cáo công tác theo dõi
tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016.
- Cải cách hành chính: Góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn Voi trên
địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 06 hồ sơ
thông báo quảng cáo. Sở đã cấp 04 giấy phép biểu diễn; 03 giấy phép kinh doanh
Karaoke.
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành
kiểm tra 07 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và du lịch, trong đó 01 cơ sở masage
và 06 cơ sở lưu trú du lịch, qua kiểm tra phát hiện 01 cơ sở vi phạm các quy định
của pháp luật.
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN TỚI (Từ ngày 17/10 – 23/10/2016)
1. Lĩnh vực Văn hoá
Triển khai các đầu việc, hoạt động về tổ chức Liên hoan văn hóa Cồ ng chiêng
Tây Nguyên, năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Xây dựng nội dung phục
dựng các nghi lễ, lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với diễn tấu cồng chiêng
của Đề án Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017; Khảo sát địa
điểm phục dựng lễ hội trong Liên hoan văn hóa Cồng chiêng năm 2017; Báo cáo
kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 208/QĐTTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy
mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu
lạc bộ”. Tiế p tu ̣c chuẩn bị nội dung tham gia Liên hoan văn hóa dân tộc Mông toàn
quốc tại Hà Giang.
Tổng hợp, hoàn thiện các dự thảo văn bản: Đề án tổng thể Bảo tồn và phát
huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên; Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh
Đắk Lắk; Đề án Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai
đoạn 2016 – 2025, định hướng năm 2035.
2. Lĩnh vực Thể dục Thể thao
Tổ chức giải đua xe đạp "về nguồn" lần thứ XXI năm 2016.
Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện vận động viên để tham gia
Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018
3. Lĩnh vực Du lịch
Tổng hợp báo cáo nội dung chuẩn bị phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột
lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 từ các đơn vị
kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.
Trình UBND tỉnh: Ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch phát triển du
lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020; khung chương trình du lịch “Hành trình
Di sản” và Đề án chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ khách du
lịch; dự thảo Quyết định Ban hành kèm theo Quy chế quản lý sử dụng đàn voi nhà
trong hoạt động kinh doanh du lịch - văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan trình UBND tỉnh
bàn giao nhà nghỉ Bảo Đại từ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk sang UBND
huyện Lắk.
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4. Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số
1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương
trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.
Hoàn thiện dự thảo 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.
Chuẩn bị nội dung tập huấn nghiệp vụ xây dựng nếp sống văn hóa gia đình và
tập huấn cho giảng viên nòng cốt về phòng chống bạo lực gia đình các huyện, thị
xã, thành phố năm 2016.
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./.
Nơi nhận:

TL. GIÁM ĐỐC
Q.CHÁNH VĂN PHÒNG

- 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.

(Đã ký)

Võ Đình Đoài
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