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BÁO CÁO
Công tác văn hoá, thể thao và du lịch tháng 5;
kế hoạch công tác tháng 6 năm 2016
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân
tỉnh Đắk Lắk về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Đắk Lắk báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2016 như 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 toàn Ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền
trước, trong và thành công 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.
Chỉ đạo hoàn thiện các văn bản: Nghị quyết đặt, đổi tên đường phố trên địa
bàn thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ IV; Đề án bảo tồn, phát huy di sản không
gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020; Đề án tham gia Đại
hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; Nghị quyết về phát triển du
lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết quy định đội ngũ cộng tác
viên làm công tác dân số, gia đình và trẻ em; Chỉ thị về xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và đẩ y
mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong tình hình
mới để trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian tới.
Dự Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tại Tỉnh ủy; Hội nghị tập huấn tuyên truyền
kết quả công tác phân giới, căm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia tại
tỉnh Tây Ninh; Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 4 năm 2016.
Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Văn hóa và Du lịch nước Ethiopia đến
tìm hiểu công tác phát triển du lịch gắn với cà phê của Đắk Lắk. Tham gia cùng
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với lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn công tác tỉnh Chămpasắk, nước Cộng hòa dân
chủ nhân dân Lào. Tham gia cùng Ủy ban bầu cử tỉnh, kiểm tra, giám sát công tác
tổ chức bầu cử tại huyện Krông Ana và huyện Krông Pắc.
b) Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du
lịch, gồm 12 cơ sở karaoke, 01 cơ sở massage và 17 cơ sở lưu trú. Ban hành 04
quyết định xử phạt vi phạm hành chính (03 karaoke, 01 lưu trú du lịch), với số tiền
phạt 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng).
2. Kết quả thực hiện các lĩnh vực chuyên ngành
a) Lĩnh vực Văn hoá
- Công tác tuyên truyền
Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và thành công bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 2021; Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016)
gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 5/6/2016) gồm một số đầu việc chính: Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các
huyện, thị xã, thành phố trang trí địa điểm bỏ phiếu; biểu diễn chương trình văn
nghệ tại 10 huyện (Ea Kar, Krông Pắc, Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Bông, Cư
M’gar, Lắk, Krông Ana, Cư Kuin và thành phố Buôn Ma Thuột) thu hút 11.000
lượt người xem; thực hiện 450 băng rôn, 3.100 cờ phướn; 120 m2 hộp đèn; 476 m2
pa nô lớn trên các tuyến đường của thành phố Buôn Ma Thuột; cấp 12.000 tranh cổ
động, 1.900 đĩa bài hát Quốc ca cho địa phương. Trưng bày chuyên đề “Dấu ấn
Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ”, “Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ XX”,
phối hợp tổ chức triển lãm tranh cổ động tại 04 huyện (Ea Súp, Buôn Đôn, Krông
Ana, Cư M’gar), trưng bày tư liệu ảnh kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016). Tổ chức Dạ hội Điện ảnh tại huyện Krông
Pắc, tổ chức 14 buổi chiếu phim lưu động thu hút hơn 3.140 lượt khán giả, 40 buổi chiếu
phim tại các rạp Hưng Đạo, Kim Đồng thu hút 2.240 lượt khán giả. Thư viện trưng bày
260 bản sách, phục vụ 3.393 lượt độc giả đến đọc sách với 10.737 lượt sách báo
luân chuyển; cấp mới 31 thẻ bạn đọc; 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 hơn 7.696 lượt khách.
- Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý 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.
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Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích đối
với di tích Điểm cao 519 (xã Ea Pil, huyện M’Đrắk).
Khảo sát thực tế tại huyện Krông Bông về một số nội dung chuẩn bị chương
trình tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016.
b) Lĩnh vực Thể dục Thể thao
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin cấp kinh phí tổ chức giải Bắn súng hơi
Thanh Thiếu niên toàn quốc năm 2016.
Ban hành Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Câu cá thể thao
tỉnh Đắk Lắk; cấp 02 Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh hoạt động thể thao môn
Bơi lội và Bóng đá tại huyện Ea H’leo.
Cử đội Bóng chuyền nữ tham gia thi đấu giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc
kết quả xếp thứ Nhất bảng B. Đội tuyển Bóng đá Đắk Lắk đã thi đấu 8 lượt giải
hạng Nhất quốc gia năm 2016 kết quả thắng 2 trận, hòa 2 trận, thua 4 trận đạt 8
điểm.
c) Lĩnh vực Du lịch
Trong tháng 5 năm 2016, du lịch Đắk Lắk đón khoảng 52.100 lượt khách du
lịch, tăng 14,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 4.750 lượt, tăng
14,76% so với cùng kỳ, khách trong nước ước đạt 47.350 lượt, tăng 14,36% so với
cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 38,8 tỷ đồng, tăng 12,64% so với cùng kỳ
năm 2015.
Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý chương trình
xúc tiến du lịch giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên
quan về việc bổ sung quy hoạch du lịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu dự thảo Nghị quyết về đẩy
mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh
Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020.
Tham gia góp ý các dự thảo văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
phát triển làng nghề đến năm 2020 của tỉnh; giới thiệu “Tổng quan về tỉnh Đắk
Lắk - Việt Nam”.
Thông báo tổ chức các Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch năm
2016. Triển khai đến các đơn vị kinh doanh du lịch: Đăng ký tham dự Hội thi
Hướng dẫn viên, Thuyết minh viên du lịch giỏi toàn quốc năm 2016; đề cử và bình
chọn top đặc sản quà tặng nổi tiếng của Việt Nam.

3

d) Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai
Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2016.
Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động của Đề án “Tuyên truyền, giáo dục
đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” trên địa bàn tỉnh
năm 2016.
Tổ chức cuộc họp với các sở, ngành để thống nhất nội dung tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết cộng tác viên
công tác dân số, gia đình, trẻ em tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội thi Câu lạc bộ gia đình hạnh
phúc tỉnh Đắk Lắk (Xây dựng thể lệ Hội thi; xây dựng bộ câu hỏi).
Triển khai chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn Phong trào toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa năm 2016 (hiện đang tổng hợp học viên đăng ký tham dự).
đ) Các hoạt động Nghiệp vụ tổng hợp
- Kế hoạch Tài chính: Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hướng dẫn các đơn vị
trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016.
Làm việc với Sở Tài chính về kinh phí tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kinh
phí điều tra, khảo sát, lập hồ sơ di tích lịch sử cấp quốc gia Khu căn cứ kháng
chiến H9 huyện Krông Bông.
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày
06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công
trình Di tích lịch sử đình Lạc Giao, hạng mục xây dựng mới nhà trưng bày, đài
nước; cải tạo sửa chữa một số công trình phụ trợ.
- Tổ chức cán bộ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể
dục thể thao.
Ban hành 27 quyết định bổ nhiệm; điều động, bổ nhiệm công chức, viên
chức; bổ nhiệm chức danh 01 Kế toán trưởng tại đơn vị trực thuộc Sở; 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 phụ
cấp đối với 01 công chức làm công tác thanh tra; thôi việc đối với 01 viên chức.
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- Pháp chế: Ban hành văn bản đề nghị Sở Tư pháp thẩm định các dự thảo văn
bản: Đề án và Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020;
Nghị quyết bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 2020. Hoàn thiện dự thảo Đề án và Nghị quyết về xây dựng hệ thống Cộng tác
viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2016 - 2020 để tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
- Cải cách hành chính: Ban hành văn bản yêu cầu các phòng, đơn vị trực
thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham gia cuộc
thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục
thể thao và du lịch. Bộ phận và trả kết quả tiếp nhận 25 hồ sơ thông báo quảng cáo.
Sở đã cấp 04 giấy phép kinh doanh Karaoke; 02 giấy phép biểu diễn nghệ thuật; 01
giấy phép xây dựng tượng đài.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 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.
Tham gia một số nội dung chương trình Gặp gỡ Địa phương và Ngoại giao
đoàn năm 2016.
Chuẩn bị nội dung, chương trình tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Mông
toàn quốc lần thứ II năm 2016.
Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban
hành Nghị quyết đặt, đổi tên đường phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột;
Nghị quyết về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk giai đoạn
2016 - 2020.
2. Lĩnh vực Thể dục Thể thao
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án tham gia Đại hội thể dục thể
thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.
Ban hành Điều lệ giải Vô địch Karatedo tỉnh Đắk Lắk năm 2016.
Phối hợp với Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức
trận đấu giữa đội Đắk Lắk với Huế của giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm
2016. Cử vận động viên tham gia các giải thể thao toàn quốc.
3. Lĩnh vực Du lịch
Tham mưu Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu
năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.
Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2016.
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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
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016). Tổ chức Hội thi
Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tỉnh Đắk Lắk.
Ban hành 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
tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên địa bàn
tỉnh.
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.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;
- CQ ĐD VP BVH,TT&DL tại Đà Nẵng;
- Tỉnh uỷ;
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Sở VHTTDL Kon Tum;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

H’Lim Niê
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