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BÁO CÁO
Công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch
(Tuần từ ngày 16/5 – 22/5/2016)
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 tác quản lý Nhà nước
a) Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở
Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền Bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 2021. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan theo nội dung Quyết định số
252/QĐ-UBND, ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tham gia cùng với Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện.
Tổ chức họp kỹ thuật trận đấu thứ 7 giữa đội Đắk Lắk với đội Tây Ninh của giải
Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2016.
Dự họp báo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm
triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hội
nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an
ninh quốc phòng tháng 5 năm 2016; họp Hội đồng tư vấn, Tổ giúp việc Đề án đặt,
đổi tên đường phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ IV tại Ủy ban
nhân dân tỉnh và một số cuộc họp tại các Sở, ngành có nội dung liên quan tới lĩnh
vực văn hoá, thể thao và du lịch.
b) Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh tiến hành kiểm tra 06 tổ
chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch; trong đó có 03 cơ sở
lưu trú du lịch, 02 cơ sở massage và 01 cơ sở karaoke.
2. Kết quả thực hiện các lĩnh vực chuyên ngành
a) Lĩnh vực Văn hoá
Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kỷ niệm 126
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năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), 105 năm Ngày Bác
Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016) đã triển khai các công việc:
Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố sử dụng đĩa
nhạc Quốc ca phục vụ bầu cử; tổ chức triển lãm tranh cổ động, chương trình văn
nghệ tại huyện Cư M’gar; tổ chức Dạ hội Điện ảnh tại huyện Krông Pắc; chương
trình văn nghệ tại huyện Cư Kuin và thành phố Buôn Ma Thuột.
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương tổ chức Liên hoan Cồng chiêng
Tây Nguyên vào chuỗi các hoạt động của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI
năm 2017.
Ban hành văn bản cử viên chức tham gia làm nhiệm vụ tại Liên hoan Tiếng
hát Nhà báo khu vực Tây Nguyên lần thứ V năm 2016.
Tổ chức 04 buổi chiếu phim lưu động thu hút hơn 940 lượt khán giả, 14 buổi
chiếu phim tại các rạp Hưng Đạo, Kim Đồng thu hút 700 lượt khán giả; phục vụ khách
tham quan tại Bảo tàng tỉnh, các di tích lịch sử: Nhà đày Buôn Ma Thuột, Đình Lạc
Giao và Số 04 Nguyễn Du (Biệt Điện Bảo Đại) với 1.139 lượt khách. Thư viện
trưng bày 270 bản sách, phục vụ 610 lượt độc giả đến đọc sách với 1.830 lượt
sách báo luân chuyển; cấp mới 15 thẻ bạn đọc.
b) Lĩnh vực Thể dục Thể thao
Ban hành văn bản góp ý Điều lệ Hội thao ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch
khu vực Tây Nguyên năm 2016.
Hỗ trợ công tác trọng tài giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ
chức Hội thao năm 2016.
Phối hợp với Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức trận
đấu giữa đội Đắk Lắk với đội Thành phố Hồ Chí Minh của giải Bóng đá hạng Nhất
quốc gia năm 2016 kết quả Đắk Lắk thua với tỷ số 2 - 4.
c) Lĩnh vực Du lịch
Báo cáo Tổng cục Du lịch không tham gia đăng ký Giải thưởng Du lịch Việt
Nam năm 2015. Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh và nâng
cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2016 - 2020. Góp ý dự thảo Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk.
Tổ chức thẩm định 06 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Buôn Ma
Thuột (khách sạn Bazan; khách sạn Trung Nam; khách sạn Thiên Mã; khách sạn
Nguyên Nhi; nhà nghỉ Hoàng Hoa và nhà nghỉ Châu Uyên).
d) Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
Ban hành Quyết định thành lập Đoàn cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn
nghiệp vụ công tác gia đình năm 2016.
Tổng hợp, thống kê Sổ ghi chép về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.
Lập Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác thu thập, ghi chép chỉ số về gia
đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015 - 2020 và Kế hoạch tổ chức
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lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh.
Chuẩn bị nội dung triển khai Kế hoạch liên ngành giữa Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ
niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016 trên địa bàn tỉnh.
đ) Các hoạt động Nghiệp vụ tổng hợp
- Kế hoạch Tài chính: Đề nghị Sở Tài chính thẩm định kinh phí tuyên
truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016 - 2021 (đợt II) và thẩm định bổ sung kinh phí chi trả chế độ, chính
sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ. Báo cáo rà
soát, đề xuất nội dung điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
vùng Tây Nguyên đến năm 2020.
- Tổ chức cán bộ: Ban hành 27 quyết định về việc bổ nhiệm công chức, viên
chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; điều động công chức, viên chức tại các phòng
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng; bổ
nhiệm và xếp lương 53 viên chức chuyên ngành di sản văn hóa; bổ nhiệm và xếp
lương 45 viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh; điều chỉnh hệ
số lương cho 01 công chức làm công tác thanh tra.
- Pháp chế: Ban hành văn bản triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Báo cáo kết quả 05 năm thực
hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
- Cải cách hành chính: Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ. Bộ phận và trả kết
quả đã tiếp nhận 11 hồ sơ quảng cáo. Sở đã cấp 04 giấy phép kinh doanh karaoke;
03 giấy phép biểu diễn nghệ thuật.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN TỚI (Từ ngày 23/5 - 29/5/2016)
1. Lĩnh vực Văn hoá
Tuyên truyền thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chuẩn bị nội dung tham gia chương trình Gặp gỡ địa phương và Ngoại giao
đoàn năm 2016 dành cho khu vực Tây Nguyên và nội dung chương trình tham gia
Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016.
2. Lĩnh vực Thể dục Thể thao
Phối hợp chuẩn bị tổ chức giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2016 trận
đấu giữa đội Đắk Lắk gặp với Huế.
Thực hiện công tác huấn luyện viên các tuyến: Năng khiếu, trẻ, đội tuyển.
3. Lĩnh vực Du lịch
Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk
giai đoạn 2016 - 2020.
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Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2016.
Tham gia Hội nghị phổ biến Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương.
Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du
lịch; cấp thẻ thuyết minh viên du lịch, thẩm định hồ sơ kinh doanh lữ hành quốc tế,
xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển du lịch theo quy định.
4. Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ gia đình
hạnh phúc tỉnh Đắk Lắk. Ban hành bộ câu hỏi Hội thi Câu lạc bộ gia đình hạnh
phúc tỉnh Đắk Lắk.
Triển khai Kế hoạch liên ngành giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình
Việt Nam 28/6/2016 trên địa bàn tỉnh.
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
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ 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)

Nguyễn Tấn Vinh
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