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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban quý II/2020
Ngày 07/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực
tuyến giao ban định kỳ quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2020 (do phòng, chống
dịch COVID -19). Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo
các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở, lãnh đạo Phòng Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố. Qua ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Phạm
Văn Bảy-Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ II/2020
Toàn ngành đã tổ chức, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm
Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975-01/4/2020) và giải phóng hoàn toàn
miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); tổ chức ngày Quốc tế Yoga tại Phú Yên,
Giải vô địch trẻ quốc gia môn thể dục Aerobic; Hội thi các CLB gia đình phát triển
bền vững; kỷ niệm 60 năm Ngày du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2020); triển
khai kế hoạch kích cầu du lịch nội địa và các giải pháp phục hồi phát triển du lịch
sau dịch Covid-19. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; quy định mức thu, quản lý và sử
dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh. Tích cực tuyên truyền và triển khai quyết
liệt các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III/2020
1. Một số nhiệm vụ chung:
- Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng
Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); Tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên
lần thứ V (2020 – 2025).
- Tập trung tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid19, ứng dụng công nghệ thông tin (triển khai phần mềm Bluezone, hội nghị trực
tuyến) trong công tác phòng chống dịch.
- Tập trung nghiên cứu tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, hoạt động của ngành.
2. Về văn hoá:
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- Tham mưu xin chủ trương lập quy hoạch các khu di tích quốc gia trên địa
bàn tỉnh; hoàn chỉnh các hồ sơ di tích các cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt, cấp tỉnh
trình UBND tỉnh; kiện toàn Hội đồng xét duyệt các di tích;
- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch về đặt, đổi tên đường và công trình công
cộng trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
- Tham mưu thực hiện các bước thành lập Công viên địa chất Phú Yên;
- Triển khai thực hiện Quy chế quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh;
- Các Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham mưu UBND các huyện, thị
xã, thành phố tổ chức khảo sát, lập dự trù kinh phí và có kế hoạch triển khai cắm
mốc các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh theo phân cấp; Kiểm kê, rà soát lập hồ sơ đưa
vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trên địa bàn;
3. Về gia đình
- Tổ chức truyền thông tại cộng đồng các khu dân cư về công tác xây dựng
nếp sống văn hóa và gia đình;
- Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" giai
đoạn 2000-2020;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.
4. Về thể dục thể thao
- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổng kết Kế hoạch số 51/KH-UBND của
UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự
lãnh đạo của Ðảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm
2020”; tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam
đến năm 2020.
- Phối hợp triển khai xây dựng 02 Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao
tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2025”, Đề án “Phát triển thể dục thể thao quần chúng
tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2025”.
- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể
thao và Truyền thanh-Truyền hình phối hợp tổ chức đánh giá phong trào thể dục
thể thao trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp quản lý tốt các cơ sở
hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn.
5. Về du lịch:
- Tham mưu Báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Đề án du lịch
cộng đồng làng rau Ngọc Lãng; nghiên cứu xin chủ trương UBND tỉnh xây dựng
đề án phát triển du lịch cộng đồng;
- Hoàn chỉnh dự thảo quy chế quản lý hoạt động nhà ở có phòng cho thuê
khách du lịch (homestay) lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương; tham mưu triển
khai quy hoạch Vịnh Xuân Đài;
- Trình UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch
Covid19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
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- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tham mưu kế hoạch khai trương
tuyến du lịch phía Tây; xây dựng tour du lịch “hành trình về miền di sản văn hóa đá
Phú Yên” …
6. Một số công tác khác
- Thanh tra Sở tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối
với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch trên địa
bàn tỉnh Phú Yên.
- Phòng Kế hoạch-Tài chính xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm
2021 và kế hoạch 05 năm 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn
2021-2025.
- Phòng Tổ chức pháp chế tham mưu rà soát và điều chỉnh vị trí việc làm
viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức của
ngành.
Yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ
động khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (th/h);
- Phòng VHTT, TTVHTT&TTTT các huyện,
TX,TP (th/h);
- VNPT-iOffice;
- Lưu: VT, VP. Hien.
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