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UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 25/BC-VHTT Sông Hinh, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

 
  

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch 

 và thông tin, truyền thông 6 tháng đầu năm 2022 

 

 

1. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 

1.1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông  

- Đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chương 

trình, kế hoạch của UBND tỉnh và Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy liên quan 

đến hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông1, nổi 

bật là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của 

Huyện ủy, gắn với thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND của UBND huyện thực 

hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn 

hóa của các dân tộc; đầu tư, cải tạo, kết nối những thắng cảnh đẹp làm cơ sở đẩy 

mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện; Kế hoạch thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và giai 

đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn huyện; Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 69/KH-

UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

huyện Sông Hinh giai đoạn 2021-2025.  

- Lĩnh vực văn hóa: Phê duyệt Hương ước 8 thôn thuộc xã Sơn Giang; như vậy 

đến nay toàn huyện có 11/11 xã, thị trấn với 75/75 thôn, buôn, khu phố đã được sửa 

đổi, bổ sung. Đề nghị Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng 

                                           

1 Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2022 về Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 

trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/3/2022 về Tuyên truyền cải cách hành chính trong xây 

dựng chính quyền điện tử, Chính phủ số năm 2022 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2022 

về đầu tư phát triển du lịch đến năm 2030; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 21/3/2022 về quản lý nhà nước về hoạt 

động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 -2025; Kế hoạch số 71KH/UBND ngày 22/3/2022 về 

Triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 

88/KH-UBND ngày 13/4/2022 về thực hiện việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 

97/KH-UBND ngày 20/4/2022 về Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; Kế 

hoạch số 98/KH-UBND ngày 20/4/2022 về Triển kai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 25/4/2022 về công tác 

quản lý nhà nước về hương ước năm 2022 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 27/4/2022 về thực hiện công 

tác gia đình năm 2022 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27/4/2022 về thực hiện Chương trình giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 27/4/2022 về Xây 

dựng con người phát triển toàn diện huyện Sông Hinh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 23/5/2022 

về Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện về số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

huyện Sông Hinh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 25/5/2022 về Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể 

dục, thể thao huyện Sông Hinh lần thứ VI (2021 – 2022). 
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tỉnh bổ sung 2 cá nhân tiêu biểu lịch sử của huyện và Ngân hàng tên đường của tỉnh; 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thông qua phương án kiến trúc Nhà sàn truyền 

thống Người Ê đê huyện Sông Hinh và trang bị Bộ cồng chiêng cho buôn Quang Dù, 

xã Đức Bình Tây. Trong 6 tháng đầu năm Đội Kiểm tra liên ngành 814 tổ chức huyện 

kiểm tra và phối hợp với Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh kiểm tra 03 đợt.   

- Lĩnh vực gia đình: Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 20222; cử 24 

cán bộ cơ sở tham gia Hội nghị tập huấn công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia 

đình năm 2022 tại tỉnh. Tổ chức Hội thi tiếng hát Karaoke gia đình văn hóa huyện 

lần thứ I nhân chào mừng kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022.  

- Lĩnh vực thể dục, thể thao: Đến nay đã có 11/11 xã, thị trấn hoàn thành 

việc tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở; đối với Đại hội TDTT cấp huyện đã tổ chức 

4/9 môn trong chương trình Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VI (2021 - 2022) và 

đang triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VI, 

Tổ chức khai mạc vào ngày 25/6/2022; đồng thời tham gia 5 môn (Điền kinh, Việt dã, 

Cờ tướng, Bơi lội, Bia da) trong chương trình Đại hội TDTT cấp tỉnh Phú Yên lần thứ 

VIII đạt 06 huy chương các loại. Nhân Tháng Công nhân và kỷ niệm 132 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Trung tâm VHTT-TTTH huyện phối hợp LĐLĐ huyện tổ 

chức giải bóng chuyền nam, nữ CNVCLĐ với 22 đội nam và 18 đội nữ tham gia.  

- Lĩnh vực du lịch: Tổ chức Đoàn cán bộ và một số hộ dân tiêu biểu buôn Lê 

Diêm đu học tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Kon Tum và tiếp 

tục triển khai kế hoạch xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm. 

Lập tờ trình đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thẩm định công nhận 

Điểm du lịch sinh thái thác Jrai Tang. 

- Lĩnh vực thông tin: Phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND 

huyện tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức cấp 

huyện, cấp xã về kỹ năng liên quan đến công tác cải cách hành chính và chữ ký số 

Chuyên dùng Chính phủ. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp mới 09 tài khoản 

thư điện tử công vụ; đề nghị Cục chứng thư số/Ban cơ yếu Chính phủ cấp mới chữ ký 

số cho 01 tổ chức và 19 cá nhân; đề nghị thay đổi thông tin và khối phục chứng thư số 

cho 14 cá nhân. Triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức cài đặt, sử dụng ứng 

dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam; ban hành 3 văn bản3 đôn đốc áp 

dụng thực hiện sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, cải cách hành chính và số 

hóa thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư Dự án: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ Hội nghị trực truyến” trên 

địa bàn huyện Sông Hinh.   

                                           
2 Kết  quả thôn buôn, khu  phố văn hóa: 69/75 (đạt 92 %); Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: 34/75 (đạt 60%); 
3 Công văn số 455/UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Về áp dụng sử dụng chữ ký số chuyên dùng 

của Chính phủ trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; Công văn số 510/UBND ngày 19/4/2022 của 

UBND huyện về tăng cường triển khai thực hiện CCHC và công tác một cửa, một cửa liên thông, trong đó có nội 

dung thực hiện số hóa TTHC và sử dụng mai cung vụ, chữ ký số và Công văn số 699/UBND ngày 20/5/2022 của 

UBND huyện về đôn đốc sử dụng chữ ký số. 

 



  
3 

 - Lĩnh vực truyền thông: Cử 22 cán bộ cơ sở tham gia Hội nghị cung cấp 

thông tin và tập huấn nguồn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở, do Bộ TT&TT tổ 

chức. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung, 

tinh bài phong phú, hình thức đa dạng4 phản ảnh đầy đủ, kịp thời tình hình phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và tuyên truyền tiêm phòng vắc 

xin COVID-19 trên địa bàn huyện. Công ty TNHH SaiGonLab đã hỗ trợ huyện 02 

cụm/4 loa và 02 bộ chuyển đổi từ đài truyền thanh hữu tuyến sang đài truyền thanh 

thông minh ứng dụng CNTT. 

1.2. Hạn chế, tồn tại 

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước còn hạn chế, tỷ lệ cán 

bộ, công chức, viên chức xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, sử 

dụng chữ ký số và số hóa TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến còn thấp.   

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

2.1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông 

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tăng cường 

công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, du lịch, quảng cáo. Đẩy mạnh 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Sông Hinh lần thứ VI và 

tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VIII. Tăng cường công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, Chính phủ số; áp dụng sử dụng 

chữ ký số, phòng họp không giấy và số hóa thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ 

công trực truyến. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phản ảnh đầy 

đủ, kịp thời, khách quan tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và những vấn 

đề xã hội quan tâm. 

2.2. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị tỉnh sớm tổ chức thi tuyển công chức. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa, gia đình, thể thao, 

du lịch và thông tin, truyền thông 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022./. 
 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lưu VT.  

 

 

 

Nguyễn Như Đông 

 

                                           
4 Truyền truyền trên Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã; trên cổng/trang thông tin điện tử; xe lưu 

động, trên mạng xã hội: Zalo, facebook, YouTube, với 165 tin, 53 bài, 78 ảnh, 12 video. 
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