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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban tháng 7/2019 

   

Ngày 06/8/2019, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị giao ban tháng 

7/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019. Dự Hội nghị có các đồng 

chí Lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở.  

Đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị đánh giá khái quát kết quả nổi bật của 

ngành đã đạt được trong tháng 7: Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thành công Lớp tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình năm 

2019; Tổ chức tốt Vòng Sơ tuyển và Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư 

năm 2019”; Khai mạc trưng bày chuyên đề “Kỷ vật chiến trường” tại Bảo tàng tỉnh 

Ninh Bình; Phục vụ Lễ phát động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh 

Ninh Bình năm 2019 tại Trung tâm hội nghị tỉnh …chuẩn bị tốt các điều kiện tổ 

chức khai mạc Giải bóng đá Nhi đồng Cup Phát thanh – Truyền hình lần thứ XXIII 

năm 2019 

Các đồng chí dự Hội nghị nhất trí cao với đánh giá khái quát của Đồng chí 

Giám đốc Sở và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ tháng 8/2019. Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở đánh giá cao các ý 

kiến phát biểu của các phòng, đơn vị, khẳng định lại kết quả đã đạt được và yêu cầu các 

phòng, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 đó là:  

1. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa:  

- Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học thân thế, sự 

nghiệp Thiền sư Nguyễn Minh Không (dự kiến tổ chức vào ngày 5 và ngày 6 tháng 

9/2019). 

- Tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh xin điều chỉnh thời gian hoàn thành xây 

dựng hồ sơ Di tích quốc gia núi Non Nước. 

2. Phòng Quản lý Văn hóa: 

-  Tham mưu kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao 

chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019), Quốc 

khánh nước CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2019) và Ngày truyền thống Ngành Văn 

hóa Thông tin (28/8/1945-28/8/2019). 

- Tham mưu văn bản: Chỉ đạo Nhà hát Chèo xây dựng và biểu diễn chương 

trình nghệ thuật giao lưu giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.  

- Chủ trì, Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Văn phòng Sở và các đơn vị 

có liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi “Người đẹp 

Hoa Lư” năm 2019 vào ngày 24 tháng 8 năm 2019.  

- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cho các 

phòng, đơn vị tổ chức Hội thi văn nghệ, thể thao các xã nông thôn mới. 



- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch, thể lệ “Liên hoan nghệ thuật 

Hát Xẩm khu vực phía Bắc - tỉnh Ninh Bình năm 2019”. 

3. Phòng XDNSVH và Gia đình: 

- Xây dựng Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2020 báo cáo lãnh 

đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

- Tham mưu xây dựng văn bản gửi các sở, ngành có liên quan về cung cấp 

báo cáo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 và Kế hoạch số 

04/KH-UBND ngày 10/01/2019 về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp 

sống văn hóa, văn minh ở cơ sở. 

4. Văn phòng Sở: Rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo 

đúng tiến độ thời gian quy định, chủ động làm việc các đơn vị có liên quan để chuẩn 

bị các điều kiện tổ chức thành công Vòng Chung kết cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” 

năm 2019; Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh – Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần 

thứ XXIII năm 2019; Triển lãm tranh cổ động Pano tấm lớn tuyên truyền Kỷ niệm 

50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

5. Nhà hát Chèo Ninh Bình:  
- Tập trung tổ chức tập luyện vở chèo tham dự Liên hoan Sân khấu Chèo 

chuyên nghiệp toàn quốc 2019 đạt kết quả cao (tháng 9/2019). 

-  Báo cáo Lãnh đạo Sở bằng Văn bản nêu rõ khó khăn, vướng mắc trong việc 

không biểu diễn múa rối nước và chương trình nghệ thuật tại Khu di tích LSVH Cố 

đô Hoa Lư và Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động để Sở báo cáo UBND tỉnh. 

- Chủ động làm việc với Phòng Tổ chức pháp chế, Phòng Kế hoạch Tài chính 

bố trí thời gian làm việc với Sở Nội vụ về phương án giải quyết việc ký hợp đồng 

với các diễn viên hiện đang hợp đồng tại Nhà hát Chèo Ninh Bình báo cáo lãnh đạo 

Sở. 

6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT: Tổ chức tập huấn Luật, Điều 

lệ cho trọng tài các xã chuẩn bị tổ chức Hội thi văn nghệ, thể thao các xã nông thôn 

mới. duy trì công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên các tuyến, đặc biệt công tác 

chuyển nhượng  

7. Bảo tàng tỉnh: Nghiên cứu phương án đổi mới trưng bày, sưu tầm tài liệu 

phục vụ, thu hút khách đến tham quan.  

8. Trung tâm Bảo tồn Di tích lịch sử Văn hóa cố đô Hoa Lư: Giải quyết triệt 

để việc không cho xe ôm chở khách đi lại dừng, đỗ bên trong khu vực di tích đề thờ 

Vua Đinh Tiên Hoàng và Vua Lê Đại Hành. 

9. Trung tâm Văn hóa tỉnh: Phối hợp với Cục văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm tranh cổ động Pano tấm lớn tuyên truyền Kỷ 

niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến ngày 29/8/ 2019 

tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, các đơn vị có liên quan để chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

thành công Vòng Chung kết cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2019. 

  10. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: 

 - Chủ động rà soát, bám sát chương trình công tác năm 2019 thực hiện đúng tiến 

độ, chất lượng. 

 - Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính cung cấp số liệu, thông tin để xây dựng 

kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao của ngành năm 2020 đảm bảo chính 

xác. Trước khi gửi số liệu phải xin ý kiến đồng chí Phó Giám đốc phụ trách. 



 - Tích cực viết tin, bài phản ánh các hoạt động thuộc lĩnh vực, chức năng của phòng, 

đơn vị, đăng tải trên Website của Sở. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện viết tin, bài 

của phòng, đơn vị đề nghị báo cáo thành 1 mục riêng trong báo cáo định kỳ hàng tháng, 

gửi Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở, Ban biên tập trong hội nghị giao ban 

hàng tháng.  

- Tiếp tục thực hiện chữ ký số trên văn bản điện tử (VNPT-Ioffice) và tổ chức 

thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch. 

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo kết luận Hội nghị giao ban tháng 7 và triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 để các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Đ/c Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh 
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