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                                       - Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

                                       - Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 31/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương 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, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch phân công các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

 1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực tham mưu ban 

hành cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện 

của địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về 

văn hóa. Từng bước, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường 

pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường văn 

hóa theo quan điểm của Đảng, quy định của nhà nước. Nâng cao ý thức thực thi 

các quy định của pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn 

xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu triển khai 

thực hiện Chương trình bảo tồn phát huy các gia trị di sản văn hóa, di tích lịch 

sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề 

án Đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Đề án xây dựng thiết chế văn hóa 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách, cơ chế đãi ngộ, phát huy tài 

năng sáng tạo của các văn nghệ sĩ, người có công bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

văn hóa; văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị; đề 

nghị phong tặng danh hiệu NSNN, NSUT, NNND, NNUT cho cá nhân có đóng 

góp to lớn trong hoạt động nghệ thuật và lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả  

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là phong 
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trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, khu phố văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hoá và các phong trào thi đua yêu nước khác.  

 - Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu tại Kế hoạch hành 

động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030; tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 

06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.  

- Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch của 

UBND tỉnh và nội dung văn bản này. 

2. Văn phòng Sở 

- Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân; xây dựng Chính phủ 

điện tử. 

- Chủ động rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá để tham mưu, đề 

xuất quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác quản lý văn hoá, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu của 

thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tham mưu tuyển dụng công 

chức, viên chức đúng quy định của Nhà nước; xây dựng chính sách thu hút nhân 

tài về văn hóa, nghệ thuật vào làm việc.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhằm tăng cường quảng 

bá những nét văn hóa đặc sắc, truyền thống lịch sử và các di sản văn hóa tiêu 

biểu của tỉnh Hưng Yên tới bạn bè quốc tế. 

3. Phòng Quản lý Thể dục thể thao 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt 

Nam giai đoạn 2011-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 

28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu xây dựng Đề án phát triển sự 

nghiệp TDTT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; 

tham mưu tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên và chuẩn lực lượng vận 

động viên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc năm 2022. 

- Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh 

thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” giai đoạn 2021 – 2030; chú trọng nhân rộng các môn thể thao dân tộc, trò 

chơi dân gian, các môn thể dục thể thao hiện đại, tạo điều kiện cho mọi đối 

tượng, lứa tuổi tham gia. 

- Phối hợp với Liên đoàn thể thao, các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu 

tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao của tỉnh và cử vận động viên của tỉnh 

tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc. 
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4. Phòng Quản lý Du lịch  

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc sở tham 

mưu tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 

26/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 

du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Tham mưu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch; hướng dẫn 

phòng VH&TT các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

du lịch trên địa bàn; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thường xuyên 

nâng cấp cơ sở vật chất, cảnh quan, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ, sản 

phẩm, văn hóa ứng xử để thu hút khách du lịch; tham mưu việc công nhận các 

khu du lịch, điểm du lịch cấp tỉnh.  

- Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch 

và lớp cập nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch.  

5. Thanh tra sở  

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn 

hoá, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tổ 

chức lễ hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

6. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Hướng dẫn các địa phương khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hoá 

trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân sử dụng các thiết chế 

văn hoá, thể thao để tổ chức các hoạt động lành mạnh.  

- Đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, củng cố duy trì và phát 

triển các CLB, các đội văn nghệ quần chúng ở các địa phương cơ sở trong tỉnh 

nhằm thu hút người dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hoá và để phục vụ 

nhân dân. 

 - Thường xuyên tổ chức các Hội thi, Hội diễn liên hoan văn hóa, văn nghệ 

quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở; đồng thời tích cực tham gia các hoạt 

động do trung ương tổ chức. 

7. Bảo tàng tỉnh 

- Tổ chức sưu tầm tài liệu hiện vật bổ sung cho kho cơ sở của Bảo tàng 

tỉnh; tiến hành lưu giữ và bảo quản lâu dài các hiện vật hiện có. Phát hiện và thu 

thập các hiện vật được nhân dân phát hiện, nghiên cứu và có biện pháp bảo 

quản. Hằng năm tổ chức trưng bày chuyên đề chào mừng kỷ niệm các ngày lễ và 

phục vụ nhiệm vụ chính trị tại bảo tàng và lưu động tại các địa phương.  

- Tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hàng năm tổ chức các 

đợt trưng bày chuyên đề bảo tồn, phát huy những loại hình văn hóa truyền 

thống, văn hóa dân gian phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền. 

- Tiếp tục tiến hành tư liệu hóa, số hóa hiện vật bảo tàng; Tham mưu thực 

hiện Dự án trưng bày Bảo tàng tỉnh Hưng Yên; thực hiện hiệu quả Đề án "Đẩy 

mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, 
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câu lạc bộ"; Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo 

tàng gắn với phát triển du lịch”.  

  8. Ban Quản lý di tích tỉnh 

- Khảo sát, lựa chọn những di tích, di vật đủ điều kiện trình các cấp xếp 

hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia, quốc gia đặc biệt và bảo vật quốc gia.  

 - Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để huy động sức mạnh của toàn 

xã hội quan tâm bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa.  

- Phối hợp với phòng Quản lý Văn hóa và Gia khai thực hiện Đề án Đầu 

tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh 

thông qua các hình thức phù hợp.  

9. Thư viện tỉnh 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 

17/11/2017 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 

15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong 

cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và các 

chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện để lưu giữ di sản thư tịch của 

tỉnh. Thu thập, bảo quản và sử dụng chung vốn tài liệu được xuất bản tại địa 

phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp 

với đặc điểm, yêu cầu phát triển của tỉnh. Phát triển hệ thống thư viện công 

cộng, tổ chức các hình thức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện, tạo điều 

kiện thuận lợi để người đọc dễ dàng tiếp cận và sử dụng vốn tài liệu thư viện. 

Kết nối các hoạt động thư viện tỉnh với thư viện huyện và tủ sách cơ sở, tủ sách 

các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng phục vụ bạn 

đọc tại hệ thống thư viện trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức luân chuyển sách, báo, 

tạp chí thường kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc các địa phương trong tỉnh, 

nhằm thực hiện tốt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư 

viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ”.  

- Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 

11/2/2021 phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác thư viện; Xây dựng và hoàn thiện thư viện điện tử giúp bạn đọc 

tra cứu và tìm tài liệu qua hệ thống thông tin điện tử. Tổ chức trưng bày, giới 

thiệu, sách, báo, tài liệu tại trụ sở thư viện và quảng bá trên website thư viện.  
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 10. Nhà hát Chèo  

- Nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó chú trọng việc tuyển chọn diễn 

viên, nhạc công chuyên nghiệp phù hợp để phát triển nghệ thuật chèo truyền 

thống. Dàn dựng các vở diễn, chương trình nghệ thuật đặc sắc gắn với truyền 

thống văn hiến, cách mạng của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh, con người Hưng 

Yên.  

- Tổ chức biểu diễn giao lưu với các tỉnh bạn; biểu diễn phục vụ nhân dân 

các địa phương, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham gia biểu diễn 

nghệ thuật ở nước ngoài, đưa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của tỉnh vào các 

tour du lịch phục vụ khách nước ngoài.  

11. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

- Đổi mới phương thức chiếu phim tại rạp và lưu động; gắn hoạt động 

chiếu bóng với hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương.  

- Xây dựng kế hoạch cho các đội tuyên truyền lưu động, chiếu bóng lưu 

động đi biểu diễn, chiếu phim phục vụ nhân dân vùng xa trung tâm. 

- Tham mưu nâng cấp, xây mới rạp chiếu bóng Phố Hiến, xây dựng mới 

rạp chiếu bóng tại Phố Nối, Mỹ Hào; tuyển chọn những bộ phim có chất lượng 

cao phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.  

12. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện các môn thể thao thế mạnh; 

thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá, thải loại các vận động viên, đồng thời 

tuyển chọn bổ sung thay thế ổn định quân số; duy trì ổn định các lớp nghiệp dư 

ở cơ sở; tập trung nâng cấp, sửa chữa, mua mới cơ sở vật chất cho hoạt động đào 

tạo, huấn luyện TDTT. Chuẩn bị tổ chức lực lượng tham gia Đại hội TDTT toàn 

quốc năm 2022 đạt thứ hạng cao. 

- Đảm bảo thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với huấn luyện viên, trọng 

tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao. 

13. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch 

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trong và 

ngoài tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chỉ ở trung ương và tỉnh xây 

dựng và phát sóng phim giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Hưng 

Yên; liên kết, hỗ trợ tuyên truyền du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và phụ 

cận; hướng dẫn các đoàn khách trong và ngoài tỉnh về tham quan tại các điểm di 

tích lịch sử trong tỉnh...  

 - Chủ động mở rộng quan hệ giao lưu văn hoá với tỉnh bạn và các tổ chức 

văn hoá nước ngoài nhằm quảng bá và phát huy giá trị các di sản văn hoá của 

tỉnh thông qua các hoạt động lễ hội tiêu biểu: Đa Hòa - Dạ Trạch (Khoái Châu), 
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Tống Trân - Cúc Hoa (Phù Cừ), Hải Thượng Lãn Ông (Yên Mỹ), Tứ Pháp (Văn 

Lâm), Phù Ủng (Ân Thi), các lễ hội dân gian Phố Hiến (thành phố Hưng Yên)… 

- Chú trọng đưa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của tỉnh vào các tour du 

lịch phục vụ khách nước ngoài. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá 

tiềm năng thế mạnh, nét đẹp văn hóa truyền thống về con người, sản vật của tỉnh, 

các khu, điểm di tích văn hóa - lịch sử và danh lam thắng cảnh trên website của 

đơn vị và các hình thức phù hợp. 

- Tham mưu xây dựng Đề án tuyên truyền quảng bá du lịch giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

14. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh tham mưu UBND huyện, thị xã, thành 

phố xây dựng Kế hoạch thực hiện của địa phương, triển khai đến từng xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

 Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và nội dung văn bản này, yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện triển khai thực hiện và định ký báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/11 hằng năm; bản mềm 

gửi về email: ttnga1975@gmail.com./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLVHNg. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 

Đào Mạnh Huân 

 

 

mailto:ttnga1975@gmail.com

		2021-07-28T08:22:39+0700


		2021-07-28T11:14:20+0700


		2021-07-28T11:14:20+0700


		2021-07-28T11:14:20+0700




