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      UBND TỈNH KHÁNH HÒA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                        Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

                                                               

            Số:  39/BC-SVHTT                                              Khánh Hòa, ngày  19  tháng  3  năm 2018 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018 

         

 

Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Quý I và phương 

hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2018 cụ thể như sau: 

      I. Công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Trong 3 tháng đầu năm, Sở Văn hóa và Thể thao đã tập trung triển khai một số 

nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tổ chức hoạt động văn hoá, văn 

nghệ, thể dục, thể thao nổi bật như: triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

“Mừng Đảng-Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”; tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2018), kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng 

bộ tỉnh Khánh Hòa (24/2/1930 - 24/2/2018); kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy 

xuân Mậu Thân 1968; kỷ niệm 50 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân 

dân Việt Nam hy sinh tại bến Hòn Hèo, xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa (01/3/1968-

01/3/2018); Tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống điện ảnh Cách mạng Việt Nam 

(15/3/1953-15/3/2018). 

II. Công tác tác quản lý, chỉ đạo điều hành 

1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản: 

- Tham mưu triển khai chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh với 07 

nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018; 

- Về văn hóa: tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch 

quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến 2025, tầm nhìn đến 2030; Kế hoạch tổ chức 

Festival Biển 2019; Nghị quyết ban hành quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công 

cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng biểu 

trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa; Báo cáo tổ chức 10 

năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng và phát 

triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới". 

- Về di sản văn hóa: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng 

Bảo tàng; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa; KH tổ 

chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang năm 2018; Dâng hương tưởng niệm các Vua 

Hùng trong ngày giổ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch hàng năm, nhằm vào ngày 25/4/2018); 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn "Nghệ thuật Bài chòi" cho các địa phương; triển khai 

Kế hoạch tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO công nhận Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt 

Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. 
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- Về thể thao: tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết Nghị quyết Quy hoạch 

phát triển thể dục thể thao tỉnh KH đến năm 2025; Nghị quyết chế độ đãi ngộ đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao 

- Trình UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó 

phòng và đơn vị tương đương thuộc SVHTT và Trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin 

cấp huyện 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; Cử đoàn 

nghệ thuật sang biểu diễn tại khabarovsk, Nga; Thành lập Đội nghệ thuật xung kích biểu diễn 

động viên bộ đội Trường Sa và DK1; Hỗ trợ tổ chức chương trình ca nhạc hài kịch của Nhà hát 

Tuổi trẻ tại thành phố Nha Trang; ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt 

Nam" năm 2018; Ban hành hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" "Nghệ sĩ ưu tú" tỉnh 

Khánh Hòa năm 2018; Triển khai Kế hoạch số 928/KH-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức các ngày lễ lớn, ngày tưởng niệm trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh ; Triển khai thu 

tiền thuê vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh KH; ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt 

động về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018; Ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông;  

Từ đầu năm đến nay, Sở đã tham gia 02 buổi gặp mặt huấn luyện viên, vận động viên, văn 

nghệ sĩ của Ngành với Thường trực UBND tỉnh; 01 buổi tiếp xúc gặp mặt giữa Thường trực 

HĐND tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức ngành. 

- Tại cơ cở: Sở đã hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao 

các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện các hoạt động thể dục thể thao nhân dịp 

mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại cơ sở. Tăng cường hoạt động phục vụ thiếu nhi tại 

Thư viện các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL; triển khai 

Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL về quy định hoạt động mỹ thuật,… 

Tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng, các trò chơi dân gian và các môn thể thao 

truyền thống như: nhảy bao bố, võ cổ truyền, kéo co, bắn nỏ…tiếp tục triển khai các hoạt động 

hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại!” tại địa phương; tổ 

chức Ngày chạy Olympic toàn dân năm 2018 từ cấp xã đến cấp huyện. 

3. Về dự án, đề án: 

Một số dự án, đề án đang tham mưu triển khai: Dự án xây dựng đường vào mộ Bác sĩ 

Yersin; Dự án thành cổ Diên Khánh (giai đoạn 2); Dự án cải tạo, sửa chữa Bảo tàng tỉnh; Cải tạo, 

sửa chữa phòng làm việc Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Dự án xây dựng Mộ Trần Đường; 

Dự án xây dựng mới Bảo tàng tỉnh. Đề án: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

nghệ thuật Bài chòi giai đoạn 2016-2020, Lễ bỏ mã của người Raglai giai đoạn 2016-2020; Đề án 

phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2016-2020. Đầu tư nâng cấp phần mềm và thiết bị tin 

học cho Thư viện tỉnh. 

III. Hoạt động chuyên ngành 

1. Về lĩnh vực văn hóa:  

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 diễn ra trong 

07 ngày (từ ngày 29 tháng Chạp cho đến Mùng 05 tháng Giêng) (theo Kế hoạch số 2719/KH-
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SVHTT, ngày 13/12/2017 của Sở); đã tham gia chương trình cầu truyền hình chúc Tết Nguyên 

Đán Mậu Tuất 2018. Trong những ngày Tết, Sở đã chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền 

cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị trên các tuyến đường, tuyến phố của tỉnh, tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách. Tại các điểm di tích Tháp Bà và danh 

thắng Hòn Chồng, số lượng khách đến tham quan, hành hương đông hơn năm trước, tính đến 

Mùng 05 Tết đã phục vụ trên 135.000 lượt người (trong đó khoảng 40% khách nước ngoài). Các 

điểm biểu diễn văn hoá, văn nghệ tại Quảng trường 2/4 Nha Trang, Công viên dọc bờ biển Trần 

Phú, Trung tâm Văn hoá tỉnh thu hút hơn 5.000 lượt người dân và du khách đón xem. 

Tiếp tục triển khai thực hiện ấn phẩm DVD "Khám phá Văn hóa Khánh Hòa"; ban hành 

Quy chế tổ chức các hoạt động của Hội đồng nghệ thuật Sở trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 

Đã thực hiện báo cáo 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Báo cáo tổ chức 10 năm thực hiện Nghị quyết 

số 23-NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật 

trong thời kỳ mới". 

- Trung tâm Văn hóa tỉnh: tập trung thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực 

quan với các hoạt động Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy xuân Mậu Thân 1968, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) 

và 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà, với tổng số: 690 cờ đảng, cờ tổ quốc, 

490 cờ màu, 140 phướn, 586 m2 pa nô, 06 buổi tuyên truyền trên màn hình led. Tiếp tục tổ 

chức định kỳ trò chơi dân gian “Hô hát Bài chòi” tại công viên bờ biển Nha Trang và các 

hoạt động Mừng Đảng Mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Thực hiện 40 đợt tuyên truyền xe lưu 

động trên địa bàn tỉnh. 

- Bảo tàng tỉnh: tổ chức trưng bày triển lãm Mừng Đảng Mừng Xuân Mậu Tuất 

2018; tiếp tục thực hiện việc nhập hiện vật, bảo quản kho hiện vật, kho phim ảnh, kho sách 

và 300 hiện vật hiện có tại Bảo tàng.  

- Hoạt động Điện ảnh:Hoạt động Điện ảnh: Hoạt động phục vụ đồng bào các dân 

tộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa của 06 đội chiếu phim lưu động, tổng cộng: 299 

buổi chiếu (phục vụ 53.185 lượt người xem). 

- Thư viện tỉnh: Phục vụ bạn đọc đến thư viện: 31.659 lượt, gồm (7.662 lượt thiếu 

nhi, 23.519 lượt người lớn, 478 lượt bạn đọc truy cập internet). Thực hiện luân chuyển sách 

báo: 110.605 lượt; cấp phát, gia hạn thẻ bạn đọc: 294 thẻ (53 thẻ thiếu nhi, 241 thẻ người 

lớn).  

- Tạp chí Văn hoá, Thể thao và Du lịch: xuất bản Tạp chí số 01/2018 chuyên đề 

“Chào Xuân Mậu Tuất 2018” với những nội dung: kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và 

nổi dậy Tết Mậu Thân 2968; tôn vinh di sản văn hoá “Nghệ thuật Bài Chòi” được Unesco 

công nhận,.. 

- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật: triển khai Kế hoạch tổ chức Mừng Đảng Mừng 

Xuân Mậu Tuất năm 2018 và các hoạt động văn hoá, văn nghệ của Trung tâm Văn hóa 

tỉnh (35 buổi), Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng (7 buổi), Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống 

(59 buổi) phục vụ nhân dân và du khách với tổng số: 101 buổi.  
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3. Về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa: 

 Sở cũng đã chủ động tham mưu phối hợp với các sở, ngành, địa phương để xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của Đảng và Nhà nước 

về tổ chức lễ hội; Chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện về: quán 

triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/2/2018 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 

22/12/2018 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Tổ chức 

các hoạt động văn hoá, lễ hội đảm bảo việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong 

hoạt động lễ hội, không để xảy ra các hiện tượng phản cảm như: tranh cướp lộc, hoạt động mê tín 

dị đoan, cờ bạc (hoặc cờ bạc trá hình),… nhằm đảm bảo các hoạt động văn hoá, lễ hội diễn ra thiết 

thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc, thuần phong mỹ 

tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. 

Trong 3 tháng đầu năm, đã thực hiện: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây 

dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh. 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2018; Triển khai công tác hỗ trợ khắc 

phục các di tích bị thiệt hại do bão số 12 trên địa bàn tỉnh; Tham mưu triển khai tăng cường phòng 

chống thiên tai cháy, nổ, trộm cắp và bảo đảm tật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 

2018. Tham mưu hoàn chỉnh dự thảo Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, thông 

qua đó đã trình đề nghị khen thưởng đối với 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu 

biểu. Tham mưu báo cáo UBND tỉnh về hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ 

nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018 tại Khánh Hòa. 

Tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh như: điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa; điều chỉnh Quy hoạch 

chung TP Nha Trang đến năm 2040; dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng tại 

xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa; điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch Khu du lịch, thể thao Hồ 

Tiên Khu C; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu khách sạn Đỉnh Vàng Nha 

Trang; Dự án Khu bảo tồn văn hóa lúa nước Việt Nam Làng Đại Việt; dự án Du lịch sinh thái biển 

kết hợp mô hình Rạn san hô nhân tạo; Chương trình phát triển đô thị huyện Vạn Ninh đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030; dự án khách sạn Resort câu lạc bộ thuyền buồn Việt Đại 

Dương tại xã Phước Đồng TP Nha Trang. 

Hoạt động của Trung tâm Bảo tồn Di tích: tiếp tục triển khai công tác lập hồ sơ và 

bổ sung hồ sơ công nhận giá trị di tích lịch sử theo kế hoạch giao năm 2018; triển khai kế 

hoạch kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân 

Mậu Tuất 2018” tại di tích Tháp Bà và danh thắng Hòn Chồng. Phục vụ tham quan và nhu 

cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách với khoảng 1,1 triệu lượt. 

3. Về thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 

công tác gia đình: 

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào "Toàn 

dân ĐKXDĐSVH" năm 2018; triển khai Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế hoạt động 

của Ban chỉ đạo các cấp triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” năm 

2018; Tham mưu đề án tổ chức thí điểm "Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm văn hoá - thể 

thao xã, nhà văn hóa, thể thao thôn". Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển 
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khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

Tham mưu triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 
năm 2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án " Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh 

phúc 20 tháng 3 hàng năm; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, 

lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2018; Hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động năm 

2018 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam" giai đoạn 

2016-2020; Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 

29/12/2017 của Bộ VHTTDL Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2018; Triển khai 

tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo Chỉ thị số 13/CT-UBND 

ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh; ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác văn hóa gia đình và thể dục thể thao năm 2018. 

4. Lĩnh vực Thể dục - Thể thao:  

Tiếp tục tham mưu trình thẩm định dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình quy hoạch phát 

triển thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa đế năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Triển khai Thông 

tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn đối với các môn thể thao và báo 

cáo UBND tỉnh; Hướng dẫn kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh lịch vụ lặn biển thể thao 

giải trí trên địa bàn tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện báo cáo tổng kết Đại hội TDTT các 

cấp tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII năm 2017.  Làm việc với Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản, tổ 

chức chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam - Nhật Bản về bộ môn Judo. 

Trong quý I, tổ chức các hoạt động thể thao như: Phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp toàn 

quốc tranh cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 tại Khánh Hòa; Tổ chức liên 

hoan Tinh hoa Võ Việt Quốc tế năm 2018; Phối hợp tổ chức Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình 

Dương mở rộng lần thứ VIII tranh cúp Biwase năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện theo Kế 

hoạch: đã tổ chức 02 giải thể thao phong trào (futsal và karatedo), mở 01 lớp tập huấn chuyên 

môn về thể thao lặn biển. 

Thể thao thành tích cao: trong quý các đội tham gia thi đấu tại các giải quốc gia như: giải 

Marathon khám phá Băng Cốc, Thái Lan, giải Việt dã tại Bình Dương, giải bóng đá U19 tại Gia 

Lai. Tổng số huy chương đạt được 03 bộ (01 bạc, 02 đồng).  

5. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo: 

Thanh tra Sở đã triển khai đến các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố chủ động tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa trước, trong và 

sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ việc 

tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hoá – văn nghệ và thể thao vào thời điểm lễ hội, dịp Tết; 

phát hiện, xử lý kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh những trường hợp vi phạm.  

Đã tiến hành kiểm tra 32 trường hợp hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể 

thao, nhắc nhở 32 trường hợp, cụ thể: kiểm tra hoạt động văn hóa tại các khách sạn trên địa 

bàn thành phố Nha Trang (08 trường hợp); giám sát biểu diễn nghệ thuật (10 trường hợp), 

quảng cáo (05 trường hợp), trò chơi điện tử Internet (07 trường hợp); karaoke (01 trường 

hợp) và thể thao (01 trường hợp). Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1730/KH-SVHTT, ngày 

08/8/2016 của Sở về việc phối hợp kiểm tra hàng năm việc chấp hành pháp luật trong hoạt động 

viết, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
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Thực hiện đầy đủ các quy định, đúng thời gian về báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong tháng không có trường hợp 

đăng ký tiếp công dân. Về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: không có đơn. 

6. Công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính: 

- Về tổ chức cán bộ: Đã tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tham mưu kiện toàn chức 

năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và 

Thể thao; Tham mưu triển khai tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên năm 2018; 

Triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng cuối năm 2018, 

Trình xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với 02 công chức của Sở. Đã ban hành Kế 

hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Kế hoạch phát triển nguồn 

nhân lực văn hóa 2018; Kế hoạch phát triển nhân lực thể thao thành tích cao năm 2018. 

- Về cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Phát 

huy, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 

14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến 

hóa giao dịch thủ tục hành chính. Trong Quý I năm 2018 (tính đến ngày 06/3/2018), Sở đã tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân như sau: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 

110 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 102 hồ sơ. (Trong đó: Hồ sơ giải quyết trực tuyến qua 

mạng Internet là: 33 hồ sơ, Hồ sơ Liên thông với Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng: 04  hồ sơ). 

Không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. 

II. Đánh giá chung: 

Nhìn chung trong 03 tháng đầu năm, Ngành Văn hóa và Thể thao chủ yếu tập trung 

triển khai tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao nhằm phục vụ tốt 

dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền nhiệm 

vụ chính trị rộng khắp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa. 

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, tiếp tục bám sát triển khai Chương trình 

hành động số 20-CTr/TU, ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Công tác đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao 

tiếp tục được xúc tiến và triển khai theo tiến độ. 

Trọng tâm là việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình công tác của UBND 

ban hành tại Quyết định số 197/QĐ-UBND, ngày 17/1/2018, cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh về: điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời, quy hoạch 

phát triển TDTT, chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao. Tham mưu 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về: quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng (logo) tỉnh 

Khánh Hòa và Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa; quy chế đặt, đổi tên đường và công trình 

công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó 

phòng và đơn vị tương đương thuộc SVHTT và Trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

UBND cấp huyện. Theo báo cáo số liệu quý I, Sở Văn hóa và Thể thao không để xảy ra trường 

hợp công việc trễ hạn theo phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh, tổng số hồ sơ được giải quyết 

102 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. 
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III. Phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018 

1. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch 

quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến 2025, tầm nhìn đến 2030. 

2. Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh Nghị quyết ban hành quy chế đặt, đổi tên 

đường và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh;  

3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử 

dụng biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa.  

4. Tham mưu Kế hoạch tổ chức Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2019. 

5. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng Bảo tàng; Quy 

chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa 

6. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết Quy hoạch phát triển thể dục thể 

thao tỉnh đến năm 2025;  

7. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao. 

8. Tiếp tục triển khai tổ chức hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” năm 2018 theo Kế hoạch, triển khai Kế hoạch kiểm tra trên địa bàn tỉnh. 

9. Tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 19/2/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc 

tang. 

10. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai Đề án tổ chức thí điểm “Nâng cao chất lượng 

hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, Nhà Văn hóa, khu thể thao thôn”. 

11. Trong quý II, tổ chức các hoạt động văn hóa như: Tổ chức Lễ hội Tháp Bà 

Ponagar Nha Trang năm 2018 (từ 20/4 – 23/4/2018); Tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 

các Vua Hùng trong ngày giổ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch hàng năm, nhằm vào ngày 

25/4/2018); Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn "Nghệ thuật Bài chòi" cho các địa 

phương; triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO công nhận Nghệ thuật Bài 

chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. 

Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh: giải cầu lông đồng đội, hội thao dân tộc thiểu số, 

bóng bàn các câu lạc bộ, taekwondo, bóng đá bãi biển, vovinam, võ cổ truyền. 

12. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao 

và gia đình; thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh, Bộ VHTTDL trên các lĩnh vực 

công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ ngành quản lý. Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác 

thanh tra, kiểm tra năm 2018 trên các lĩnh vực Văn hóa và Thể thao. Triển khai thực tốt 

công tác tổ chức, cán bộ và kế hoạch cải cách hành chính của Sở đề ra. 
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Trên đây là báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao./. 
 

 

Nơi nhận:                      KT. GIÁM ĐỐC 

- TT. Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh (b/c);                      PHÓ GIÁM ĐỐC         
- Văn phòng BVHTTDL (b/c); 

- CQĐD BVHTTDL tại Đà Nẵng (b/c);  

- Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ (b/c); 

- Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Gia đình; 

- Tổng Cục Thể dục thể thao; 

- Khối TĐ các tỉnh NMTrung (04 tỉnh); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);                              Lê Văn Hoa 

- Đảng ủy Khối Các CQ tỉnh (b/c); 

 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 

- VP.UBND tỉnh;  

- Khối thi đua các Sở QLNN; 

- Lãnh đạo Sở; Các PCM, ĐVTT Sở; 

- P.VHTT; TT.VHTT các htxtphố; 

- Lưu: VT, VP. 

 

(VBĐT) 
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