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Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân
tỉnh về công tác phát triển các lĩnh vực hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
báo cáo kết quả như sau:
Phần thứ Nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
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
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Giám đốc Sở bám sát sự lãnh đạo của
Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tổ chức
có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị
được giao; chủ trì các cuộc họp giao ban để chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhiệm vụ
của Ngành. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chuyên môn tham mưu trình UBND tỉnh
các dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tham dự
một số cuộc họp tại Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và tại
các Sở, ngành có nội dung liên quan tới lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 3.793 văn bản, ban hành 1.570
văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành.
b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã triển khai 04 đoàn kiểm tra (03 đoàn theo
kế hoạch, 01 đoàn đột xuất) tiến hành kiểm tra đối với 23 lượt cá nhân, tổ chức1;
thống kê xử lý các số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh2.

18 cá nhân, 05 tổ chức (02 lễ hội, 16 cơ sở karaoke, 04 cơ sở thể thao và 01 điểm du lịch). Qua kiểm tra,
xử lý vi phạm đã chấn chỉnh, nhắc nhở 07 cá nhân, tổ chức (05 cá nhân, 02 tổ chức) chấp hành nghiêm quy định
của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền là
12,5 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 02 giấy phép kinh doanh karaoke, do cơ sở không còn hoạt động kinh doanh.
2
Có 30 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định trên đường Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Hùng Vương;
có 08/11 chủ của số thuê bao điện thoại đã đến cơ quan để làm việc.
1

Ngoài ra, phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh, kiểm tra đối với 32 cơ
sở kinh doanh3. Tiếp nhận 01 đơn phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền.
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của tỉnh giao
a) Trong 6 tháng năm 2019, tổng lượt khách ước đạt 543.000 lượt khách,
đạt 57,16% kế hoạch và tăng 14,32% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Khách
quốc tế ước đạt 49.000 lượt khách, đạt 54,44% kế hoạch và tăng 13,95% so với
cùng kỳ 2018; khách trong nước ước đạt 494.000 lượt khách, đạt 57,45% kế hoạch
và tăng 14,35% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu du lịch ước đạt 536 tỷ đồng, đạt
51,05% so với kế hoạch và tăng 20,45% so với cùng kỳ 2018.
b) Tính đến nay tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt
29%; tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 17,5%; tỷ lệ
trường học đảm bảo giáo dục thể chất đạt 100%.
c) Số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 18,4%; tỷ lệ thôn,
buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 75%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu
chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 83,76 %; tỷ lệ cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt tiêu
chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92,2%.
3. Kết quả thực hiện các lĩnh vực chuyên ngành
a) Lĩnh vực Văn hóa
- Công tác tuyên truyền: Hoàn thành tốt các nội dung tuyên truyền trên lĩnh
vực của Ngành, đảm bảo các nội dung tuyên truyền thực sự là cầu nối để chuyển
tải những thông tin của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng
Nhân dân, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất,
phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng và góp phần hoàn thành tốt các
chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh4. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây
dựng kế hoạch, biên tập, in phát hành Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát
hành đến cơ sở; thực hiện biên tập nội dung Trang thông tin điện tử của Sở. Tổ
chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh,
của đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo tầng lớp Nhân dân
đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ5 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Lễ hội
Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
- Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc

18 cơ sở lưu trú, 08 cơ sở karaoke, 06 cơ sở massage. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra mời 18 chủ cơ sở (08 cơ
sở lưu trú, 05 cơ sở karaoke, 05 cơ sở massage) về cơ quan chủ trì (Sở LĐTBXH) để tiếp tục làm việc.
4
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức chương trình nghệ
thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa Xuân Kỷ Hợi; ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2; Lễ hội Cà phê
Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019; ngày Quốc tế Lao động 01/5; kỷ niệm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải
phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2019); kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019);
kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm
60 năm Ngày mở đường Trường Sơn …
5
Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột; lễ hội đường phố; đường sách cà phê Buôn Ma
Thuột; khai mạc, bế mạc; đoạn phim quảng bá về tỉnh Đắk Lắk; triển lãm lịch sử cà phê thế giới; chương trình giao
lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống tỉnh Jeollabuk - Hàn Quốc với Đoàn Nghệ thuật tỉnh; phối hợp thực hiện Tập
san sách ảnh phục vụ Lễ hội.
3
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Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm, triển
khai có hiệu quả6. Chương trình biểu diễn Văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân
dân địa phương và du khách được duy trì thường xuyên theo kế hoạch. Phục vụ
khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh và các di tích7; sưu tầm 102 đơn vị hiện vật, 50
hình ảnh và 02 phim tư liệu; viết sổ đăng ký được 487 hiện vật; đánh số, chụp,
chỉnh sửa hình ảnh và đánh số liệu 1.402 hiện vật và nhập dữ liệu vào phần mềm
quản lý 1.025 hiện vật; phục vụ 80 lượt độc giả tại thư viện chuyên ngành; hoàn
thành tốt các nội dung chuyên môn8 được giao theo kế hoạch.
- Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ tổng hợp,
chiếu phim, trưng bày, triển lãm…:
+ Hoạt động Điện ảnh: Tổ chức được 05 đợt phim phục vụ các ngày lễ lớn
của tỉnh, của đất nước9; tuyến Đội phục vụ 140 buổi chiếu, thu hút hơn 31.300 lượt
khán giả; tuyến Rạp phục vụ 79 xuất chiếu, thu hút hơn 2.450 lượt người xem.
Chuyên mục Trang Truyền hình Văn hoá Du lịch đã thực hiện được 11 số phát
sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, với 33 tin, 12 phóng sự và 11 ghi nhận.
+ Hoạt động trưng bày, triển lãm: Có nhiều đổi mới, công tác phối hợp
ngày được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức và phối hợp tổ chức
được 10 đợt trưng bày, triển lãm10, thu hút đông đảo khán giả tới tham quan.
+ Hoạt động Thư viện: Duy trì thường xuyên việc phục vụ bạn đọc, trang
thiết bị đã được đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc của các
tầng lớp Nhân dân11; tổ chức chương trình Thư viện xanh tại 08 trường học12 và
6
Thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về bảo tồn phát huy văn hóa cồng chiêng giai đoạn 20162020; kế hoạch kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; tổ chức khai quật khảo cổ
tại thôn 2, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông; tổ chức trình diễn đúc chiêng và tổ chức nghi lễ, lễ hội truyền thống
trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019 …
7
Đón tiếp 2.830 đoàn với 46.844 lượt khách (trong đó khách quốc tế có 310 đoàn với 1.524 lượt; khách trong nước có

2.520 đoàn với 45.320 lượt) tham quan Bảo tàng tỉnh, di tích Biệt điện Bảo Đại, Nhà đày Buôn Ma Thuột, Đình Lạc Giao.

Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm
2020 của tỉnh; kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh; tổ chức Lớp tập huấn Kỹ
thuật viên điều chỉnh âm thành; tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6; tham mưu dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ
Mít tinh và các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk; kế hoạch tổ chức
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH TW 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; kế hoạch tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).
9
Đợt phim mừng Đảng mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019; kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam; 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và 66 năm ngày Điện ảnh Cách mạng Việt
Nam; 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
10
Phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Mỹ thuật Khu vực V tại tỉnh Đắk Lắk; phối hợp
với Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức trại sáng tác và trưng bày Triển lãm tranh “Một thoáng Buôn Ma Thuột
2019”; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trưng bày ảnh thời sự - nghệ thuật “Chào mừng kỷ niệm 60
năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân”; “Ché trong đời sống của người
Êđê tại Đắk Lắk”; “44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - Những chặng đường lịch sử”; “Hội tụ Ba Miền Di sản”;
“Nhạc cụ dân gian các dân tộc ở Đắk Lắk”; “Tây Nguyên trong trái tim tôi”; phối hợp với Công ty TNHH Đường
sách Buôn Ma Thuột giới thiệu 30 hình ảnh đẹp về Đắk Lắk; trưng bày lưu động nhân dịp Đại hội các dân tộc thiểu
số lần thứ III tại huyện Krông Pắc.
11
Đã xử lý 2.300 bản sách; 65.000 bản hồi cố sách của kho tỉnh và kho lưu động; nhập 1.500 biểu ghi; cấp
1.442 thẻ; phục vụ 60.262 lượt bạn đọc; luân chuyển 124.790 lượt sách, báo.
12
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám, Trần Văn Ơn, Lê Thị Hồng Gấm; Trường THCS Lê
Thị Hồng Gấm (Tp. BMT); Trường THCS Lê Hồng Phong (Huyện Ea H’Leo); Trường Tiểu học Kim Đồng (Thị xã
Buôn Hồ); Trường THCS Quang Trung (Huyện Krông Năng).
8
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các đơn vị trên địa bàn tỉnh13, mỗi lần phục vụ gần 1.000 bản sách.
+ Công tác biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ tổng hợp: Tham
gia 05 đợt giao lưu biểu diễn nghệ thuật14 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
các đơn vị trong nước tổ chức, đạt kết quả cao với 02 huy chương Vàng, 02 huy
chương Bạc; 02 bằng khen; 05 giải A, 05 giải B và nhiều giấy chứng nhận khác;
thực hiện 112 buổi biểu diễn văn nghệ tổng hợp phục vụ các nhiệm vụ chính trị và
cơ sở15.
b) Lĩnh vực Thể dục Thể thao
- Thể thao quần chúng: Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức và phối hợp
tổ chức thành công 10 giải thể thao16; phối hợp đăng cai tổ chức thành công 02 lớp
tập huấn17; ký kết Quy chế phối hợp với 07 đơn vị18.
- Thể thao thành tích cao: Thể thao thành tích cao có nhiều khởi sắc, đăng
cai tổ chức thành công 04 giải thể thao toàn quốc19; làm việc với đơn vị liên quan
đăng cai 02 giải thể thao20 toàn quốc vào năm 2020; cử đoàn vận động viên tham
gia 16 giải thể thao21. Kết quả: Đến tháng 6/2019, đạt 23 huy chương các loại22;

Phục vụ tại Trại giam Đắc Trung (Huyện Cư M’gar); Trại giam Đắk Tân (Huyện M’Đrăk) và một số Thư
viện xã; phục vụ và thu hồi sách lưu động điểm BĐVHX (11 xã: Tân Tiến, Tam Giang, Cư Suê, Cuôr Đăng, Ea
Khal, Ea H’Leo, Hòa Lễ, Cư Bông, Hòa Thành, Khánh Xuân, Cư Jang); trưng bày sách tại Đường sách Cà phê
Buôn Ma Thuột…
14
Tham gia Festival “Về miền Quan họ” tại Bắc Ninh; đoàn nghệ nhân tham gia tổ chức các hoạt động văn
hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; liên hoan Âm nhạc ASEAN tại Hải Phòng (02 huy chương
Vàng; 02 huy chương Bạc, 01 Bằng khen); lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I tỉnh Đắk Nông (01 Bằng
khen tập thể, 05 Giấy chứng nhận đạt giải A tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội; 02 Giấy chứng nhận
tặng cho 02 nghệ nhân có thành tích xuất sắc thực hành dệt thổ cẩm; 02 Giấy chứng nhận tặng cho 02 nghệ nhân
cao tuổi); liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội
Trường Sơn, (04 giải B tiết mục và 01 giải B xe tuyên truyền); tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật
thể của nhân loại tại Khánh Hòa.
15
Phục vụ 112 buổi biểu diễn văn nghệ (trong đó: Nhiệm vụ chính trị 18 buổi; cơ sở 46 buổi; biểu diễn cồng
chiêng và phục vụ các Sở, ngành và các hoạt động khác 31 buổi; đội Múa rối 17 buổi).
16
Giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII; giải Vật Vụ Bổn, huyện Krông Pắc; giải vô
địch Quần vợt tỉnh Đắk Lắk năm 2018, tranh Cúp Prince; giải Việt dã tỉnh Đắk Lắk lần thứ 37 năm 2019; giải Bóng
bàn đồng đội Đắk Lắk mở rộng; hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ XVI; hội thao cán bộ, công chức
lãnh đạo quản lý tỉnh Đắk Lắk; giải Việt dã Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng; giải Vovinam vô địch các lứa
tuổi tỉnh; giải Kartedo trẻ; hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5.
17
Bơi an toàn và phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019; phổ biến pháp luật thể dục thể thao
18
Tổ chức các hoạt động của các môn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021, gồm: Cầu lông, bóng bàn,
karatedo, vovinam, taekwondo, võ thuật cổ truyền và thể dục dưỡng sinh.
19
Giải Quần vợt Năng khiếu toàn quốc năm 2019; giải Cup các CLB Boxing toàn quốc; tổ chức các trận đấu
của giải Bóng đá Cúp quốc gia và hạng Nhất quốc gia; giải Vô địch cầu lông trẻ toàn quốc.
20
Giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2020 tại Đắk Lắk; giải Bóng
chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền năm 2020.
21
Bóng chuyền hạng A toàn quốc; bóng chuyền Vô địch quốc gia; giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo
Tiền Phong lần thứ 60; giải Karate khu vực miền Trung – Tây Nguyên; giải Vô địch Cúp các CLB toàn quốc môn
Kickboxing; giải Súng hơi Thanh Thiếu niên quốc gia; giải Bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng; giải Bóng đá
Thiếu niên nhi đồng toàn quốc; vòng loại Giải Bóng đá vô địch U17 quốc gia; giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần
thứ XXV; giải vô địch Trẻ toàn quốc môn Kickboxing; giải vô địch trẻ và thiếu viên Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ
XXX; giải Vô địch Cúp các CLB Boxing toàn quốc năm 2019; giải Bóng đá Vô địch U21 quốc gia Báo Thanh
niên; Giải vô địch Bắn cung trẻ toàn quốc năm 2019; giải Điền kinh quốc tế tp Hồ Chí Minh mở rộng.
22
08 huy chương Vàng, 04 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng; ngoài ra tham gia giải Điền kinh vô địch
trẻ Đông Nam Á tại Philippines từ ngày 28/02/2019 - 05/3/2019 (VĐV Nguyễn Văn Huy) đạt 01 HCV và 01 HCĐ;
Đội bóng chuyền lọt vào vòng bán kết (thắng 02 trận) tại giải Bóng chuyền Hạng A quốc gia năm 2019 tại Kiên
Giang; đội bóng đá Đắk Lắk đứng thứ 8/12 (thắng 03 trận, thua 04 trận) tại giải Bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2019.
13
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duy trì huấn luyện 12 môn thể thao23, với 172 vận động viên24; công tác đào tạo,
huấn luyện vận động viên được quan tâm25.
c) Lĩnh vực Du lịch
Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh hoàn thành kế hoạch đề ra26; công tác
quy hoạch, đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực du lịch đảm bảo đúng tiến độ27, công
tác lưu trú, lữ hành và vận chuyển khách du lịch được đảm bảo, thường xuyên
hướng dẫn các đơn vị kinh doanh lưu trú và kinh doanh lữ hành du lịch mới đi vào
hoạt động thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh
doanh du lịch; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch có nhiều đổi mới, tham gia
nhiều hoạt động tại các địa phương28; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch
được giao về công tác chuyên môn.
d) Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 văn bản 29 về công tác gia
đình; hoàn thành tốt các nội dung, như: Công tác bình đẳng giới; tổ chức các hoạt
động ngày Gia đình Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia
đình Việt Nam; triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; bàn giao
kinh phí triển khai Mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn
tỉnh; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019; triển khai
Tháng hành động vì trẻ em năm 2019; tổng hợp báo cáo rà soát, thống kê, đánh
giá thực trạng và hiệu quả hoạt động Nhà Văn hóa xã, Nhà sinh hoạt cộng đồng
buôn, hội trường thôn, hội trường tổ dân phố và nhu cầu thiết chế văn hóa năm
2019 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

23
Điền kinh, cử tạ, boxing, kick Boxing, võ cổ truyền, wushu, bắn súng, bắn cung, đua thuyền, karatedo,
bóng chuyền, bóng đá nam: U17, U21 và CLB Bóng đá hạng Nhất quốc gia.
24
Vào các đội tuyển quốc gia: 4 VĐV; kiện tướng quốc gia: 07 VĐV; cấp I quốc gia: 12 VĐV
25
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao đã chuyển lên Trung tâm Huấn luyện
và Thi đấu TDTT 44 VĐV các môn; Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng triệu tập 01 VĐV; Trung tâm Huấn luyện
Thể thao Quốc gia Cần Thơ triệu tập 03 VĐV võ Boxing.
26
Hoàn thành Báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch của tỉnh
năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; ban hành kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch của tỉnh
năm 2019.
27
Xây dựng Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch năm 2019; kế hoạch tổ chức khảo sát xây dựng tour
tham quan, du lịch tại khu vực hồ Ea Tyr, xã Nam Ka, huyện Lắk; tổ chức “Lớp bồi dưỡng và thi nghiệp vụ điều
hành du lịch nội địa và quốc tế” để các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ
lữ hành nội địa và hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; trình UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử
dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk….
28
Tổ chức tuyên truyền, quảng bá các hoạt động nhân dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm
2019; tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch Vùng duyên hải miền Trung Từ ngày 14/02 đến ngày
17/02/2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; tham mưu, đánh giá về công tác liên kết phát triển du lịch với các địa phương
trong thời gian qua, đề xuất, kiến nghị trong công tác liên kết với các địa phương trong thời gian đến; tiếp tục triển
khai Kế hoạch số 7567/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh giai đoạn
2017 - 2020; tham gia “Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ VIII năm 2019”; “Hội chợ Du lịch, Ẩm thực và Đặc
sản Phú Yên năm 2019”; phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên thiết kế gian hàng chung của 03 tỉnh tại Hội chợ Du
lịch Quốc tế Việt Nam- VITM Hanoi 2019; hội chợ Hana Tour- Hàn quốc 2019...
29
Kế hoạch số 1524/KH-UBND, ngày 27/02/2019 về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh
phúc 20/3/2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 3206/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về tổ
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2019) và Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình.
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- Tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” tỉnh 04 văn bản30 triển khai các nội dung của Phong trào; tổ chức và
phối hợp tổ chức 04 lớp tập huấn31 công tác nếp sống văn hóa gia đình năm 2019,
đồng thời tăng cường chỉ đạo cơ sở đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa năm
2019. Đến nay, toàn tỉnh có 14/32 phường, thị trấn được công nhận “Danh hiệu
đạt chuẩn văn minh đô thị” (đạt 43,7%). Có 43/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới
(đạt tỷ lệ 28,3%).
3. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp
a) Kế hoạch - Tài chính: Hoàn thành việc phân bổ dự toán chi NSNN năm
2018, kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; giao dự toán kinh phí sửa chữa năm
2019 (đợt 1); thực hiện quyết toán kinh phí Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột; xét
duyệt quyết toán chi NSNN năm 2018 cho các đơn vị của Ngành; cấp máy móc
thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2018 cho các đơn vị; lập các thủ
tục, hồ sơ bàn giao xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động cho Trung tâm Phát
hành Phim và Chiếu bóng; đăng ký danh mục mua sắm tài sản Nhà nước theo
phương thức tập trung năm 2019; triển khai kế hoạch sửa chữa năm 2019; tiếp tục
giám sát triển khai thực hiện công trình Trung tâm Văn hóa Điện ảnh đa chức
năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1).
b) Tổ chức - Pháp chế: Tham mưu ban hành Phương án chuyển đổi vị trí
công tác đối với Kế toán trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Nghị định số
158/2007/NĐ-CP, ngày 27/02/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, ngày
01/11/2013 của Chính phủ; điều động 02 trường hợp lao động; xét chuyển viên
chức sang công chức (02 trường hợp); thỏa thuận quy định chức năng, nhiệm vụ
và tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; hoàn thiện hồ sơ
cử 03 công chức đi công tác nước ngoài; nâng lương trước thời hạn cho 39 trường
hợp; nghỉ việc theo nguyện vọng 05 trường hợp; thành lập 32 Đoàn, Ban Tổ chức
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành; cử 16 trường hợp tham gia các Ban
Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh. Tham gia góp ý dự thảo 18 văn bản QPPL; cử 36
trường hợp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị.
c) Cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng: Trong 6
tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 220 hồ sơ của
các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. Sở đã giải
quyết 220/220 hồ sơ, chiếm 100% (có 211/220 hồ sơ giải quyết trước hạn và
9/220 đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết trễ hẹn). Công tác văn thư lưu trữ và
quản trị văn phòng thực hiện theo đúng quy trình; các văn bản được tiếp nhận, giải
quyết và ban hành đảm bảo về chất lượng, tiến độ.
30
Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ, ngày 24/01/2019 về việc đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình
văn hóa”, “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa”; Kế hoạch số 07/KH-BCĐ, ngày 31/01/2019 về việc kiểm tra, rà soát
hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 10557/KH-UBND, ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh và tiến
hành kiểm tra, rà soát tại 02 huyện trên địa bàn tỉnh; kế hoạch số 3104/KH-UBND, ngày 22/4/2019 của UBND tinh về
việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018 và Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ
đạo Trung ương Phong trào trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; dự thảo quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh.
31
01 lớp tại Bảo tàng tỉnh (cho 12 huyện, thị xã, tp) và 03 lớp tại các huyện: Lắk, M’Đrắk, Ea Súp
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d) Công tác xã hội hóa các hoạt động VHTTDLGĐ
Trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo của tập thể Ban Giám đốc Sở,
sự phối hợp, tham mưu của các bộ phận chuyên môn, ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của Ngành, với
tổng kinh phí xã hội hóa là: 850.000.000 đồng.
4. Hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin;̀ Trung tâm Văn hóa
Thể thao/Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện/thị xã/tp.
- Phòng Văn hoá và Thông tin/Trung tâm Văn hóa, Thể thao/Trung tâm
Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát hoạt động
thực tiễn của Ngành; xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
đạt được những kết quả phấn khởi, góp phần vào sự phát triển văn hoá, thể thao và
du lịch của cả tỉnh.
+ 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền,
văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2019); mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi; tuyên truyền kỷ
niệm 44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 10/3/2019)…; đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cũng như công
tác chuyên môn được giao32.
+ Các hoạt động thể dục, thể thao được trải đều tại các xã, phường, thị trấn
trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và thu hút đông đảo lực lượng cán bộ,
công chức, viên chức và Nhân dân tham gia, cổ vũ; tổ chức Ngày chạy Olympic vì
sức khỏe toàn dân cũng như thành lập Đoàn để tham gia các giải thể thao do tỉnh
tổ chức 33.
+ Hoạt động du lịch tại địa phương được tăng cường, đặc biệt công tác
kiểm tra, hướng dẫn đối với đơn vị kinh doanh du lịch tại địa phương.34
+ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển
khai mạnh mẽ, đảm bảo về chất lượng, nhất là triển khai việc đăng ký công nhận
cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và công nhận gia đình văn hóa; công tác gia
đình được lãnh đạo các địa phương quan tâm, chú trọng35.
- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch; kịp thời nhắc nhở
các cơ sở vi phạm, góp phần ổn định và làm lành mạnh môi trường văn hoá, thể
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tiêu biểu, như: Huyện Cư M’gar tổ chức Lễ mừng lúa mới của dân tộc
Xơ Đăng; ngày hội các làng văn hóa lần thứ VIII; Thị xã Buôn Hồ tổ chức Lễ cúng bến nước;“Buôn vui chơi,
buôn ca hát”; hội diễn Nghệ thuật quần chúng; lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc tại huyện Buôn Đôn; tổ
chức thành công Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc tại huyện Krông Năng…
33
Các hoạt động thể dục thể thao nổi bật, như: Giải Bóng chuyền Nam, Nữ tại Thị xã Buôn Hồ; đăng cai tổ
chức thành công Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk tại huyện Krông Bông; giải Võ thuật cổ truyền mở
rộng tại huyện Ea H’leo; tổ chức thành công Hội đua thuyền độc mộc tại huyện Lắk…
34
Phối hợp với Đoàn thanh tra của Sở VHTT&DL, các đội Kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm
tra các Công ty, doanh nghiệp hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí, văn hoá thể thao trên địa bàn huyện Buôn Đôn.
Du lịch huyện Lắk đón 17.574 lượt khách, với tổng doanh thu 3.996.570.000 đ...
35
Huyện Krông Buk tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 02 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”…
32
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thao, du lịch, gia đình tại các địa phương đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ
Hợi năm 2019.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung các mặt công tác đều đạt tiến độ
kế hoạch đề ra: Đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể
thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân 2019, nhiều hoạt động vui chơi giải trí được
tổ chức rộng khắp các địa phương trong tỉnh tạo không khí vui Xuân đón Tết sôi
nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân trong dịp Tết; đặc biệt Chương
trình nghệ thuật đêm Giao thừa với chủ đề “Đắk Lắk chào Xuân Kỷ Hợi 2019”, có
nhiều đổi mới, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã thu hút đông đảo khán giả
đến xem; Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 được tổ chức thành công tốt đẹp
với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng
Nhân dân và du khách; lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày
Buôn Ma Thuột được tổ chức trang trọng, tiết kiệm... Các hoạt động thể dục thể
thao được tổ chức ở nhiều địa phương trong tỉnh; đăng cai và phối hợp tổ chức
thành công nhiều giải thể thao cấp tỉnh, khu vực, quốc gia. Hoạt động du lịch tăng
trưởng khá. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đã nhận được sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối
hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; sự đóng góp tích cực của các cơ quan
thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được xã hội hóa mạnh mẽ. Công tác
thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt trong dịp
Tết cũng được đẩy mạnh, các cơ sở kinh doanh các loại hình thuộc lĩnh vực văn
hóa và du lịch chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động,
kinh doanh.
2. Hạn chế
- Là một ngành đa lĩnh vực, nội dung công việc nhiều, thường xuyên có
những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong khi nguồn nhân lực cũng như kinh phí
được bố trí cho Ngành chưa thực sự đảm bảo, đặc biệt là chế độ cho đội ngũ nghệ
sỹ, nghệ nhân, diễn viên.
- Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là
đối với cấp huyện, cấp xã: Ở cấp huyện, cán bộ phụ trách di sản văn hóa phải kiêm
nhiệm nên chất lượng tham mưu chưa đạt hiệu quả cao.
- Kinh phí dành cho công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, bảo
tồn di sản văn hóa còn hạn chế.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao du lịch và gia đình ở xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh còn thiếu, yếu về chuyên môn nghiệp vụ, nên
việc tham mưu cho chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện
còn lúng túng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.
- Một số cơ sở vật chất, trang thiết bị của Ngành đang bị xuống cấp (Nhà
Thi đấu Thể dục Thể thao, sàn gỗ nhà Biệt Điện, phòng tập); xe sân khấu, xe
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chuyên chở diễn viên (Đoàn Ca múa Dân tộc) đã cũ, hư hỏng… làm ảnh hưởng tới
các hoạt động chung của Ngành.
Phần thứ Hai
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm, văn bản quản lý nhà nước trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý của
Ngành, làm căn cứ pháp lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá, thể thao, du
lịch, gia đình.
2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục phát động phong trào
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, kịp thời biểu dương, khen thưởng
các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, góp phần tạo động lực thực hiện thắng
lợi các kế hoạch công tác của Ngành.
3. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; đề ra
giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành, góp phần vào nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.
4. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công; sử dụng tài chính,
tài sản công hiệu quả, đúng mục đích; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các sai
phạm trên lĩnh vực Ngành quản lý, tạo môi trường văn hoá, thể thao và du lịch
lành mạnh, ổn định.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
1. Lĩnh vực Văn hóa
- Tiếp tục tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tuyên truyền trên địa
bàn tỉnh; phối hợp hoàn thiện dự thảo Đề án Phát triển hệ thống thư viện trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, trình UBND tỉnh; tiếp tục
chuẩn bị tốt các nội dung và phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; tổ chức Lớp tập huấn cho cán bộ văn
hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk
(10/3/1975-10/3/2020); chuẩn bị các nội dung và tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết
05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ; phối
hợp triển khai, thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); tổ chức các hoạt động
Ngoại giao Văn hóa năm 2019...
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về bảo
tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2016-2020; tham mưu ban hành Kế
hoạch kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020;
trình diễn lễ cúng lúa mới của người Gia Rai ở Ea H’leo; thực hiện một số hạng
mục của Đề án Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức hoạt động của Bảo tàng tỉnh
để thu hút khách tham quan và phát triển du lịch; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có
9

thẩm quyền công nhận 03 di tích cấp tỉnh; tham mưu Bộ VHTTDL giao quyền quản
lý cho tỉnh đồng thời cho chủ trương xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di
tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (Bến phà Sêrêpốk);
lập quy hoạch Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.
2. Lĩnh vực Thể dục Thể thao
- Phấn đấu: Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 29,7%;
tỷ lệ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 18%; tỷ lệ trường học
đảm bảo giáo dục thể chất đạt 100%.
- Tổ chức Lễ phát động Toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối
nước triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đắk
Lắk giai đoạn 2017-2020;... tiếp tục tham mưu phối hợp với các tổ chức xã hội:
Hội, Liên đoàn tổ chức tốt các giải thể thao của tỉnh và toàn quốc năm 2019 tại tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt 03 giải thể thao, gồm: Giải
vô địch Bóng chuyền trẻ toàn quốc (tháng 11); giải Cúp các CLB mạnh Karate
(tháng 8); tổ chức vòng Chung kết giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2019
(tháng 7).
- Tiếp tục đào tạo và huấn luyện vận động viên tham gia các giải thể thao
theo kế hoạch.
3. Lĩnh vực Du lịch
- Phấn đấu: Doanh thu 06 tháng cuối năm đạt 514 tỷ đồng; tổng lượt khách
6 tháng cuối năm đạt 407.000 lượt khách (Khách quốc tế đạt 41.000 lượt khách).
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị
quyết số 92/NQ-CP, ngày 08/12/2014 của Chính phủ về phát triển du lịch trong tình
hình mới trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hành động số 6120/KH-UBND, ngày
21/8/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 02/7/2015 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục
yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; chương trình Hành động quốc
gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Chương trình số 15CTr/TU, ngày 13/7/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày
16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
và Kế hoạch số 10569/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai
thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU của Tỉnh ủy.
- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về du lịch theo Kế hoạch năm 2019;
tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới về du lịch; khảo sát, xây dựng và
phát triển sản phẩm du lịch mới (du lịch cộng đồng, nông nghiệp); hội thảo “Phát
triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông
thôn mới”; tham quan học tập mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay tại các
tỉnh đã triển khai thành công để phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá về du lịch, vận động các doanh
nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, mở rộng và nâng cao
chất lượng các loại hình và sản phẩm du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra đối với các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, điểm du lịch về công tác giữ gìn an
ninh trật tự, phòng, chống các tệ nạn xã hội và công tác vệ sinh môi trường nhằm
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chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn trong kinh doanh
du lịch.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ quy cách kỹ thuật và Quy chế sử dụng
Bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên
thiết kế với sự hợp tác của Công ty Truyền thông và Sự kiện Pro) để triển khai ứng
dụng trên địa bàn tỉnh, quảng bá về du lịch của tỉnh.
4. Lĩnh vực Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
- Phấn đấu có 80% trở lên hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa;
70% trở lên thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 92% trở lên
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 17% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa
nông thôn mới; 41% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
- Tổ chức các hoạt động: Triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia
đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai trên địa bàn tỉnh; hội thi “Gia
đình Thể thao” nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2019) và Tháng hành động
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; truyền thông về Tháng hành động quốc
gia về phòng, chống bạo lực gia đình; truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa
bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); kiểm tra, hỗ trợ hoạt động Đề án
Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam tại xã Ea Ning,
huyện Cư Kuin; tiếp tục triển khai thu thập, tổng hợp số liệu về gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL, ngày 29/12/2017
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức kiểm tra liên ngành đánh giá công
tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” (Phong trào) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4047/KH-UBND, ngày
29/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển
Phong trào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Đắk Lắk; chỉ đạo việc rà
soát, bình xét, hướng dẫn công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019; thẩm tra tiêu
chí số 06 và tiêu chí số 16 trong chương trình nông thôn mới; kiểm tra việc triển
khai thực hiện Phong trào, công tác gia đình năm 2019 và tổ chức Hội nghị đánh giá
thực hiện Phong trào năm 2019.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6
THÁNG CUỐI NĂM 2019
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý bộ máy hành chính Nhà nước; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về
văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở
vật chất văn hóa và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tiếp tục tổ
chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục
thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước; nâng cao chất
lượng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với các hoạt động của Ngành, nhất là
lĩnh vực thể thao. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng
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điểm của tỉnh, trọng tâm là Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Đa chức năng vùng Tây
Nguyên.
4. Nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo mới các sản phẩm, chương trình du lịch;
tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và liên kết hợp tác phát triển du lịch; đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực du lịch.
5. Tăng cường liên kết, phối hợp với đơn vị trong và ngoài Ngành để góp
phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác 6
tháng cuối năm 2019.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đề nghị quan tâm đầu tư kinh phí theo chương trình mục tiêu phát triển
văn hóa đối với di tích đặc biệt đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh; đề án bảo
tồn, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột và Di tích quốc gia
khu căn cứ kháng chiến Krông Bông.
- Tham mưu Chính phủ có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các nghệ nhân,
nghệ sỹ, diễn viên của Ngành để tương xứng với sự cống hiến trong quá trình lao
động, sáng tạo nghệ thuật.
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
- Xem xét, thống nhất chủ trương và bố trí kinh phí để mua xe ô tô phục vụ
công tác cho Đoàn Ca múa Dân tộc (01 xe sân khấu chuyên dùng; 01 xe chuyên
chở diễn viên, nghệ sỹ) và trang thiết bị cho phòng thu thanh của Đoàn.
- Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, nước sạch, hệ thống điện chiếu
sáng gắn liền với các điểm du lịch; nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường giao thông
đến các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực du lịch; phát triển các buôn làng truyền thống gắn kết phát triển du
lịch; phát huy giá trị các di tích được công nhận; triển khai ứng dụng công nghệ
thông tin trong lĩnh vực du lịch (du lịch thông minh) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai
đoạn 2018 - 2020.
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có kế hoạch bảo tồn
cảnh quan môi trường do biến đổi khí hậu, nạn phá rừng và việc xây dựng hệ thống
thủy điện đầu nguồn, đặc biệt tại các khu vực đang được đầu tư phát triển du lịch.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng
đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, kính gửi UBND tỉnh tổng hợp chung./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch;
- CQĐD VPBVHTTDL tại Đà Nẵng;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành: KHĐT, GDĐT, Thống kê;
- Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Lưu: VT, VP (Vn_10 bản giấy).

GIÁM ĐỐC
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