
1 
 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 
Số:         /BC-SVHTT 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

   
Ninh Bình, ngày   tháng 5 năm 2020  

BÁO CÁO 

Kết quả công tác văn hóa, thể thao tháng 5 năm 2020 

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. 

 

 

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2020 

Trong tháng tháng 5, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao đã tập trung chỉ đạo các 

phòng, đơn vị trong ngành thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác theo 

kế hoạch. Kết quả cụ thể: 

I.  Công tác quản lý nhà nước: 

1. Công tác tham mưu: 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập BTC Lễ phát động 

toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi học sinh, thiếu 

niên, nhi đồng “Đường đua xanh” năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành báo cáo tổng kết 15 năm thực 

hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây 

dựng gia 

đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

- Trình UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt công bố danh mục kiểm kê 

di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020. 

2. Công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành tốt các nội dung công tác chuyên 

môn theo kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh, kỷ 

niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và kế hoạch thực hiện công tác xây dựng xã hội học 

tập tỉnh Ninh Bình năm 2020. 

- Ban hành các văn bản phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn của ngành
(1)
. Báo cáo Tỉnh ủy, UBND, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

các cơ quan có liên quan các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành
(2)

. 

                                           
1 Công văn gửi Sở Du lịch; UBND các huyện, thành phố; Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư về việc 

tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; Văn bản về tiếp tục thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện gửi Thư viện tỉnh và Phòng VHTT các huyện, thành 

phố; Văn bản về việc đề nghị xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “chống sự 

xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

Văn bản về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch số 34/KH-UBND gửi các phòng, đơn vị thuộc 

Sở… 
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II. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành. 

1.  Lĩnh vực văn hóa, gia đình. 

- Hoạt động bảo tồn, bảo tàng:  

+ Ban hành văn bản trả lời các địa phương về các vấn đề liên quan đến di sản 

văn hoá, đảm bảo đúng thời gian, đúng thẩm quyền
(3)

; Khảo sát tu bổ chống xuống 

cấp 05 di tích bằng nguồn NSNN tỉnh năm 2020
(4)

; Tiếp tục triển khai thực hiện 

làm cuốn sách “Di tích Ninh Bình”
(5)

; Tiếp tục tiến hành các nội dung của Đề tài 

khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu nhận diện hành đô Sơn Lai thời kỳ đầu nhà nước 

Đại Cồ Việt” (viết chuyên đề nghiên cứu).  

+ Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư: Trung tâm đã 

chính thức mở cửa đón khách thăm quan di tích trở lại từ ngày 28/4/2020. (Trước 

thời điểm mở cửa trở lại đón khách thăm quan, Trung tâm đã tiến hành phun thuốc 

khử trùng các khu vực trong di tích, cắm cờ, tổng dọn vệ sinh môi trường, kẻ vạch 

sơn giãn cách, trang bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang… để kịp thời 

đón tiếp du khách tham quan). Tháng 5/2020 (từ ngày 20/4/2019 đến ngày 

19/5/2020), khu di tích Cố đô Hoa Lư đón được: 2.415 lượt khách, giảm 91,5% so với 

cùng kỳ năm 2019. Trong đó. khách quốc tế đón 126 lượt, giảm 99,2% so với cùng 

kỳ, khách trong nước: 2.289 lượt, giảm 81,6% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 

43.240.000 đồng, giảm 91,6 % so cùng kỳ 2019. 

+ Bảo tàng tỉnh: Đón tiếp và hướng dẫn 15 khách tham quan. Nghiên cứu nội 

dung, xây dựng kế hoạch xây dựng hồ sơ bộ sưu tập cột kinh và hiện vật thế kỷ X; 

Hoàn thành chỉnh lý trưng bày cố định chuyên đề "Đá chủ quyền Trường Sa". Lập 

hồ sơ khoa học cho các hiện vật
(6)

; Bảo quản thường xuyên các hiện vật đang lưu 

giữ trong kho và phần trưng bày. 

- Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: Báo cáo Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 

03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thúc đẩy 

quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020; Báo cáo 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Báo cáo 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-

CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ 

                                                                                                                                        
(2)Báo cáo thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2020 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 
3 Công văn gửi UBND huyện Yên Khánh về việc tu bổ cổng và kè bờ ao di tích chùa thôn Tân, xã Khánh Lợi, huyện Yên 

Khánh; Công văn gửi Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị tu bổ cấp thiết cổng và tường bao di tích đền 

Chất Thành, xã Chất Bình, huyện Kim Sơn; Công văn gửi UBND huyện Gia Viễn về việc tu bổ, tôn tạo nhà tổ thuộc di tích Thiện Hối, 

xã Gia Tân, huyện Gia Viễn. 
4 Di tích đình làng Sưa, xã Sơn Lai; đình làng Hữu Thường, xã Thượng Hòa; đền làng Ngọc Nhị, xã Gia Thủy, huyện Nho 

Quan; đình làng Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư; đình Đồi, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn. 
5Chụp ảnh các di tích trên địa bàn thành phố Ninh Bình; huyện Gia Viễn; huyện Nho Quan.  
(6)Đăng ký vào sổ kiểm kê bước đầu 169 hiện vật; Viết hộ chiếu 288 hiện vật; Nhập máy tính 192 hiện vật; Đánh số 2 hiện 

vật đá Trường Sa; Thống kê, bảo quản cột kinh Phật 49 hiện vật; Đánh số vào ảnh hộ chiếu 120 hiện vật; Kiểm kê, bảo quản 

3900 hộ chiếu; Thống kê 18 hiện vật giấy. 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;  Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện và 

hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí văn hóa nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 

2020 trên địa bàn tỉnh
(7)

. 

- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Nhà hát Chèo Ninh Bình: 

Biểu diễn 08 buổi chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị
(8)

. Hội đồng 

nghệ thuật Nhà hát Chèo nghe đọc kịch bản “Người hát gọi m t trời” tác giả V  

Thanh Lịch để chuẩn bị dàn dựng vở chèo mới theo kế hoạch công tác năm 2020. 

- Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền cổ động và triển lãm:   

- Tiếp tục thực hiện các công việc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tổ 

chức Hội nghị chấm, chọn tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Ninh Bình lần thứ XXV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thiết 

kế market băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính của thành phố Ninh Bình; 

Hoàn thiện việc sửa chữa và thay mới nội dung các cụm pano do Sở quản lý trên 

địa bàn thành phố Ninh Bình và một số điểm du lịch của tỉnh… 

+ Các họa sỹ Trung tâm Văn hóa tỉnh tham dự cuộc thi “Sáng tác tranh cổ 

động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội”; Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách 

mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020); Tuyên truyền Kỷ niệm 45 

năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), in ấn 

Banzon khẩu hiệu, treo tranh cổ động, treo cờ… tuyên truyền tại đơn vị; Xây dựng 

dự thảo Kế hoạch, Quy chế “Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 

2020”. Soạn nội dung, bài hát hướng dẫn nâng cao hoạt động các Câu lạc bộ Nghệ 

thuật truyền thống thuộc các huyện, thành phố năm 2020. 

 - Hoạt động Thư viện: Căng treo khẩu hiệu, xếp 03 mô hình sách và trưng 

bày 300 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 

nhật Bác tại Thư viện tỉnh; Cấp và đổi mới 20 thẻ bạn đọc, phục vụ 189 lượt bạn 

đọc và luân chuyển 476 lượt sách, báo – tạp chí tại Thư viện tỉnh; Luân chuyển 

1.021 cuốn sách đến trường THCS Khánh Phú và trường THCS Khánh Thủy, 

huyện Yên Khánh, trao t ng 50 cuốn sách đến Thư viện trường THCS Khánh Phú; 

Trang Fanpage Thư viện tỉnh Ninh Bình thu hút được 423 lượt truy cập. 

- Hoạt động Điện ảnh, Nhiếp ảnh: Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu 

bóng tổ chức tuần phim  kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020), từ ngày 19/5 đến ngày 26/5/2020; Nhiếp ảnh tỉnh chụp 

ảnh ghi tư liệu Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ III, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Lĩnh vực thể thao 

                                           
7 Xã nông thôn mới Yên Hưng, Huyện Yên Mô và 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư; xã Khánh 

Thành, huyện Yên Khánh; Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mô. 
8
 Tiêu biểu là biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ Tuần lễ du lịch “Sắc vàng Tam Cốc Tràng An 2020”, 

chương trình nghệ thuật phục vụ Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị tại Tỉnh ủy; 

chương trình nghệ thuật chào mừng ngày sinh nhật Bác tại Tiền sảnh Trung tâm Văn hóa tỉnh (Ngày 19/5/2020). 
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2.1. Thể thao quần chúng 

- Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC Lễ phát 

động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi học sinh, 

thiếu niên, nhi đồng “Đường đua xanh” năm 2020 trên địa bàn tỉnh; văn bản gửi 

các cơ quan có liên quan cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Lễ phát động toàn dân 

tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020. 

- Phối hợp với UBND huyện Yên Mô, Tỉnh đoàn, các đơn vị liên quan khảo 

sát địa điểm, hạ tầng tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng 

chống đuối nước và Giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng “Đường đua xanh” năm 

2020 tại huyện Yên Mô. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình ban hành Điều lệ Giải Bóng 

đá Nhi đồng cúp Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIV năm 

2020. 

2.2. Thể thao thành tích cao: 

- Công tác đào tạo, huấn luyện cho vận động viên: Các VĐV tuyển trẻ và 

đội tuyển trở lại tập luyện tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao tỉnh từ ngày 27/4/2020. Tiếp tục duy trì công tác đào tạo, huấn luyện nâng 

cao thành tích cho vận động viên tại Trung tâm đảm bảo yêu cầu về phòng chống 

dịch theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

 - Các bộ môn Bóng chuyền, Cờ vua, Kickboxing chuẩn bị tập huấn, tham 

gia thi đấu các giải theo kế hoạch của Tổng cục TDTT (Bóng chuyền, Cờ vua, Võ). 

- Đội Bóng chuyền Tràng An Ninh Bình tập huấn tại Hà Nội chuẩn bị cho 

Vòng I - Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2020 (từ ngày 16/5 – 

10/6/2020). 

- Đón đội Bóng chuyền Thể công về tập huấn tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh 

Ninh Bình (từ ngày 16/5 – 09/6/2020). 

3. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp: 

3.1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra: 

- Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong tháng, Sở 

không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, không có các 

vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết; không có các 

vụ việc tồn đọng, phức tạp. 

- Công tác kiểm tra chuyên ngành: Trong tháng 5, thực hiện phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Covit-19 gây ra, một số hoạt động 

kinh doanh văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí tiếp tục tạm dừng hoạt động và 

không tụ tập đông người theo quy định của cơ quan Nhà nước. Thanh tra Sở tiếp tục 

phối hợp với các phòng, ban và các cơ quan có liên quan rà soát, nắm bắt tình hình 

chung các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trên địa 

bàn tỉnh. Qua quá trình rà soát và nắm bắt, các cơ sở cơ bản thực hiện nghiêm các quy 

định của Nhà nước về phòng, chống dịch.  
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3.2. Hoạt động cấp phép  

Trong tháng, Sở kiểm tra, thẩm định và ban hành 03 văn bản cho phép treo 

băng rôn tuyên truyền của các Sở, ban, ngành, 05 văn bản cho phép quảng cáo, 01 

giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke, cấp 01 giấy xác 

nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động Bảo tàng ngoài công lập. 

3.3. Công tác tổ chức - pháp chế, cải cách hành chính 

- Công tác tổ chức cán bộ: Phối hợp với Trường Đại học Hoa Lư tổ chức kì 

thi xét tuyển viên chức Sở VHTT năm 2020, tổng hợp kết quả và thông báo kết 

quả trúng tuyển đối với cá nhân thí sinh; Hướng dẫn Nhà hát Chèo chuẩn bị các 

điều kiện để tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020; Thực hiện công tác quản 

lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức và người lao động theo quy 

định, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao 

động đảm bảo công khai, kịp thời, đúng quy định
(9)

. 

- Công tác pháp chế và cải cách hành chính: Báo cáo tổng kết 05 năm thực 

hiện Đề án 07/ĐA-UBND ngày 28/6/2015 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020; Chuẩn bị nội dung báo 

cáo phục vụ công tác kiểm tra, chẩm điểm cải cách hành chính của tỉnh Ninh Bình. 

3.4. Công tác kế hoạch tài chính và triển khai thực hiện các dự án 

- Công tác kế hoạch, tài chính: Tiếp tục xét duyệt quyết toán năm 2019 cho 

02 đơn vị trực thuộc Sở (Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Hoa Lư, Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh); Đề nghị Sở Tài chính thẩm định và cấp kinh 

phí cho các đơn vị thực hiện nghiên cứu bảo tồn di tích khảo cổ tại xã Gia Thủy, 

huyện Nho Quan; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp lắp đ t 

máy điều hòa cho Trung tâm huấn luyện và thi đáu TDTT tỉnh; Phê duyệt Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa các phòng chức năng nhà thi đấu TDTT tỉnh 

cho Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 

- Công tác triển khai thực hiện các dự án: Chuẩn bị Hồ sơ, tài liệu làm việc 

với kiểm toán Nhà nước khu vực XI về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 

2019; Xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà 

Văn hóa trung tâm tỉnh, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định; Tiếp tục triển 

khai thực hiện và nghiệm thu phần giá trị khối lượng hoàn thành hạng mục đường 

lên lăng Vua Đinh thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình bảo quản, tu bổ, tôn tạo 

và mở rộng phạm vi một số di tích có liên quan đến nhà nước Đại Cồ Việt. 

3.5. Công tác thi đua khen thưởng 

Hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở bình bầu các tập thể và cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn  2015-2020 đề 

                                           
(9) Chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ; Chấm dứt hợp đồng lao động đối 

với 02 lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP (01 Thư viện tỉnh, 01 Văn phòng Sở); Đăng ký 01 công chức đủ điệu kiện, tiêu chuẩn 

thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp; Báo cáo thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BNVngày 

22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án Thẻ công chức điện tử; Làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội đối với 01 lao động 

thuộc cơ quan Văn phòng Sở chấm dứt hợp đồng lao động 
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nghị Giám đốc Sở và UBND tỉnh khen thưởng; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội 

nghị điển hình tiên tiến ngành VHTT lần thứ III giai đoạn 2020-2025. 

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2020 

Tháng 6/2020, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

và kế hoạch, chương trình công tác của ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao/Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh 

các huyện, thành phố tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình 

Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng 

hành động vì trẻ em (Tháng 6 năm 2020). 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết Chiến lược gia 

đình Việt Nam và các đề án chương trình hành động về công tác gia đình; kế hoạch 

tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

(2000-2020) và 5 năm thực hiện Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt chương trình thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Bình đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2025 (2016-2020). 

3. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(10)

,  Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V
(11)

. Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ tổ chức Hội diễn 

nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2020. 

 4. Mở cửa Phòng đọc Thiếu nhi phục vụ các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp hè 

năm 2020; Xây dựng và tập luyện chương trình tham gia “Hội thi tuyên truyền lưu 

động kỷ niệm 75 năm Quốc dân hội Tân Trào, Cách mạng Tháng Tám và Quốc 

khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)” (Dự kiến quý III). 

5. Khảo sát các di tích, lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2020. Tiến 

hành các nội dung của Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu nhận diện hành đô 

Sơn Lai thời kỳ đầu nhà nước Đại Cồ Việt”, thực hiện làm cuốn sách “Di tích Ninh 

Bình”. 

6. Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh; Xây dựng báo cáo sơ kết 

3 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

                                           
10Tiếp tục thiết kế market băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính của thành phố Ninh Bình chào mừng Đại hội trình Tiểu 

ban tuyên truyền phê duyệt; Xây dựng hướng dẫn trưng bày triển lãm pano ảnh về thành tựu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020;  

Tiếp tục hoàn thiện việc sửa chữa và thay mới nội dung các cụm pano do Sở quản lý trên địa bàn thành phố Ninh Bình và một số 

điểm du lịch của tỉnh;  Tiếp tục hoàn thiện vẽ sơ đồ vị trí trưng bày pano hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội, tranh cổ động, 

ảnh nghệ thuật và cây cảnh của tỉnh;  Hướng dẫn các họa sỹ chỉnh sửa tranh cổ động triển lãm và được giải theo ý kiến góp ý của 

Ban Giám khảo và đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi in ấn và triển lãm. 
11Thiết kế market băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính của thành phố Ninh Bình tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu 

nước và thiết kế market trang trí trong, ngoài Trung tâm hội nghị tỉnh trình Ban tổ chức Đại hội phê duyệt. 
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7. Duy trì công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho vận động 

viên các môn tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và các lớp nghiệp 

dư ở cơ sở để tạo nguồn VĐV; Thành lập các đoàn VĐV tham gia thi đấu các giải 

Quốc gia, Quốc tế theo kế hoạch
(12)

. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị 

của tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, 

phòng chống đuối nước và Giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng “Đường đua 

xanh” năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Giải Bóng đá Nhi đồng cúp Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIV năm 2020. 

8. Thực hiện tu bổ, chống xuống cấp các di tích thuộc nguồn vốn sự nghiệp 

năm 2020; Triển khai thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo kế hoạch đầu 

tư xây dựng được giao. 

9. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của các đơn vị văn hoá, 

thể thao từ tỉnh tới cơ sở ở các nội dung của công tác chuyên môn nghiệp vụ như: 

Bảo tồn bảo tàng, thư viện, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, nhiếp ảnh, công tác 

tuyên truyền, văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao. Không ngừng nâng cao chất 

lượng quảng bá và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác phục vụ 

việc đón tiếp khách tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư. 

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể thao 

trên địa bàn tỉnh.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ VH,TT&DL (B/c); 

- Tỉnh uỷ (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ (B/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở;  

- Lưu: VT, VP.   

                           GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

                              Nguyễn Mạnh Cường 

 

 

                                           
12 Đội Bóng chuyền Tràng An Ninh Bình thi đấu Vòng I - Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2020 (từ ngày 11/6 – 

17/6/2020) tại Bắc Ninh ;  Giải Vô địch Cờ vua đồng đội toàn quốc năm 2020 tại Bắc Giang (từ ngày 05/6 – 15//6/2020); Giải Vô 

địch Cúp các Câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc tại Đắk Nông (từ ngày 16/6 – 25/6/2020). 
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