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BÁO CÁO
Tổng kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và thông tin,
truyền thông năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID19 trên địa bàn huyện phải thực hiện giã cách xã hội đã ảnh hưởng đến toàn bộ
hoạt động của ngành đều phải tạm dừng hoạt động, đời sống của Nhân dân, nhất là
những người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực văn hóa,
gia đình, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông và ảnh hưởng đến kết quả thực
hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Tuy nhiên, Phòng VH&TT huyện đã chủ động
phối hợp với phòng, ban, địa phương tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác
quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách, vừa tham gia phòng, chống dịch
COVID-19, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện.
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
1. Công tác nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND huyện
- Lĩnh vực văn hoá: Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc
gia về bình đẳng giới lĩnh vực văn hoá và thông tin giai đoạn 2021 - 2030, Kế
hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch quản lý nhà nước
về xây dựng thực hiện hương ước; Kế hoạch khảo sát hoạt động quảng cáo ngoài
trời; kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; Kế hoạch quản lý hoạt động hát
nhạc sống, hát karaoke; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt
Nam và và tham mưu sơ kết, tổng kết một số chủ trương liên quan đến lĩnh vực
văn hóa.
- Lĩnh vực thể thao: Tham mưu ban hành Kế hoạch hưởng ứng Tháng hoạt
động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011
của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh
mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.
- Lĩnh vực du lịch: Tham mưu Đề án xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng
đồng buôn Lê Diêm, gắn với biểu diễn nghệ thuật dân gian; tham mưu xây dựng
hồ sở đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh thẩm định công nhận Điểm du lịch sinh thái thác
Jrai Tang, xã Ea Trol.
- Lĩnh vực thông tin: Tham mưu ban hành các Kế hoạch ứng dụng CNTT
trong các cơ quan nhà nước và xây dựng Chính phủ số, Chính quyền số; kế hoạch
số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn
vị, địa phương trên địa bàn huyện; kế hoạch triển khai Quy định đánh giá mức độ
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ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; tham
mưu áp dụng Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19.
- Lĩnh vực truyền thông: Tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Đề án
“Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai
đoạn 2021 - 2025”; kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trong xây dựng
chính quyền điện tử năm 2021v.v.
2. Kết quả thực hiện công tác QLNN trên các lĩnh vực theo chức năng,
nhiệm vụ
2.1. Lĩnh vực văn hóa
- Về công tác bảo tồn di tích, thắng cảnh: Phối hợp với Ban CHQS tỉnh kiểm
tra Bia di tích lịch sử Địa điểm diễn ra các trận đánh tại Tuy Bình (xã Đức Bình
Tây); triển khai thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa
đường vào khu di tích và bia cách mạng tại xã Sông Hinh; tổ chức khảo sát di sản
văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện; thẩm định đề nghị UBND huyện cấp phép
02 hồ sơ kinh doanh dịch vụ văn hóa. Phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Sao Biển
và Trung tâm VHĐA tỉnh tổ chức 04 chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ
nhân dân chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam và bầu cử Quốc
hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, bổ sung hương ước1 và xây dựng các
báo cáo liên quan đến lĩnh vực văn hoá cơ sở2. Tổ chức khảo sát, rà soát xác lập
Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn huyện3 và các thiết chế
văn hoá cơ sở. Ban hành kế hoạch và kịp thờ i hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực
hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lĩnh vực văn hoá, thông tin4.
- Tổ chức khảo sát hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện5 và đề
nghị Sở VH,TT&DL tỉnh bổ sung 26 vị trí vào quy hoạch quảng cáo giai đoạn
2022 - 2030; tổ chức sắp xếp, tháo dỡ một số panô hết hạn sử dụng, gãy đổ; thẩm
định đề nghị UBND huyện cho ý kiến dựng mới 02 panô (01 của BHXH huyện và
01 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh).
- Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện: Tham mưu UBND huyện thành lập Đội
kiểm tra liên ngành 814 gồm 12 thành viên và cấp thẻ các thành viên Đội kiểm tra
814. Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình UBND huyện phê duyêt và phân công trách
nhiệm các thành viên. Ngoài ra thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở

Đến ngày 10/11/2021 đã có 32 hương ước thuộc 5 xã Ea Trol, xã Ea Ly, xã Ea Bar, xã Sông Hinh, xã Đức
Bình Tây đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt.
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Báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai
đoạn đến năm 2021; Báo cáo rà soát kiểm kê di tích và lễ hội trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả 3 năm triển khai
thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; Báo cáo
hoạt động Mỹ thuật và báo cáo thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và báo cáo dân ca, dân vũ,
dân nhạc; báo cáo Luật quảng cáo...
3
Toàn huyện có 30 tên đường đã đặt; đề xuất bổ sung mới 15 tên đường và 03 công trình công cộng.
4
Về xây dựng xã đạt chuẩn NTM: có 10/10 xã cơ bản đạt 3 tiêu chí số 6, 8, 16 Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới. Về xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu: 02/02 KDC đạt 40 - 55% của 2 tiêu chí.
5
Toàn huyện có 142 bảng quảng cáo ngoài trời, thuộc 24 cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý; trong 142
bảng quảng có có 27 bảng quảng cáo sinh lời và 115 bảng quảng cáo không sinh lời vưới 14 lĩnh vực khác nhau.
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VHTT&DL tỉnh kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh trong công tác phòng,
chống dịch COVID-196.
2.2. Lĩnh vực gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”
- Triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2021 và
Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021. Nhân dịp kỷ
niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) phối hợp với
LĐLĐ, Hội LHPN huyện triển khai tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức
pháp luật về gia đình và PCBLGĐ” với 30 bài dự thi7 và đề nghị UBND tỉnh,
UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác gia đình giai đoạn 2015 - 20208. Nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phối hợp với Hội LHPN huyện tổ
chức Tọa đàm, tuyên dương 13 cá nhân tiêu biểu trong các Câu lạc bộ gia đình
phát triển bền vững, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông.
- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được
đẩy mạnh thông qua hướng dẫn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn
vị, địa phương đạt danh hiệu văn hoá. Kết quả năm 2021 gia đình văn hóa được
công nhận 12.495/13.432 hộ chiếm 93%, đạt 100% kế hoạch (tăng 1% so với năm
2020); thôn, buôn, khu phố văn hóa được công nhận 72/75 chiếm 96%, đạt 100%
kế hoạch (tăng 3% so với năm 2020); xã văn hóa được công nhận 08/10 xã chiếm
80%, đạt 100% kế hoạch (tăng 10% so với năm 2020).
2.3. Lĩnh vực thể dục, thể thao
Phối hợp với Trung tâm VHTT và TTTH huyện theo dõi, dõi đôn đốc các
xã, thị trấn xây dựng kế hoach và tổ chức đại hội thể dục, thể thao cấp cơ sở và Đại
hội TDTT huyện lần thứ VI9. Hướng dẫn và theo dõi các xã, thị trấn tổ chức Ngày
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đồng loạt vào sáng ngày 27/3/2021, kết quả có
trên 3.500 người tham gia.
2.4. Lĩnh vực du lịch
- Tổ chức đón Đoàn famtrip gồm 50 doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch
hàng đầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về khảo sát sản phẩm du lịch cộng đồng
buôn Lê Diêm và in 1000 tập gấp giới thiệu về thác H’Ly và Căn cứ cách mạng
huyện Sông Hinh trang kháng chiến chống Mỹ tại xã Sông Hinh đến với khách du
lịch. Phối hợp với các Sở, Ngành tỉnh kiểm tra các điểm du lịch tự phát trên địa
bàn huyện.
- Tiếp tục triển khai các kế hoạch xây dựng Điểm du lịch văn hoá cộng đồng buôn
Lê Diêm như: Xây dựng Chương trình phối hợp với các đoàn thể huyện trong công
tác vận động và phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Điểm du
6

Đã tổ chức kiểm tra 07 đợt định kỳ và đột xuất, trong đó có 02 đợt phối hợp với Thanh tra SH,TT&DL
tỉnh tại 26 cơ sở6, trong đó: Karaooke 10 cơ sở, Nhà nghỉ, khách sạn 06 cơ sở, Intener - Trò chơi điện tử 06 cơ sở,
02 điểm du lịch sinh thái, 02 cơ sở yoya, gym 01 văn phòng phẩm và 02 cơ sở kinh doanh băng đĩa nhạc.
7
Kết quả toàn huyện có 30 bài dự thi, trong đó có 02 đạt giải khuyến khích.
8
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 09 tập thể, 11 cá nhân.
9
Đến nay đã tổ chức 01 môn Cầu lông Đại hội TDTT huyện và thị trấn Hai Riêng đã tổ chức được 2 môn
thi đấu Đại hội TDTT.
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lịch cộng đồng; phối hợp với UBND thị trấn Hai Riêng, đánh giá tình hình kết quả
công tác phối hợp năm 2020 và xác định nội dung phối hợp xây dựng Điểm du lịch
cộng đồng năm 2021; xây dựng 40 bảng quảng cáo quảng bá du lịch buôn Lê Diêm
và phối hợp với Sở VHTT&DL, Sở TN&MT xây dựng mô hình Điểm cải thiện vệ
sinh môi trường, tạo cảnh quan và giảm thiểu rác thải tại nguồn10.
2.5. Lĩnh vực công nghệ thông tin
- Tổ chức 03 hội nghị tập huấn ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan
nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử11 cho 110 đ/c lãnh đạo và cán bộ, công
chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Lắp đặt hệ thống
camera giám sát người được cách ly y tế tập trung và đề xuất Trung tâm Chỉ huy
phòng chống COVID-19 thành lập Tổ CNTT khai thác ứng dụng các nền tảng xét
nghiệm, nền tảng tiêm chủng, nền tàng xử lý phản ánh của người dân phục vụ công
tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Phối hợp với Viettel Phú Yên
hướng dẫn xây dựng trang thông tin điện tử 11/11 xã, thị trấn.
- Về tình hình quản lý, sử dụng thư điện tử công vụ (mail công vụ) tỉnh Phú
Yên: Trong năm đề nghị Sở TT&TT cấp mới 164 tài khoản, trong đó tổ chức 20 tài
khoản, cá nhân 144 tài khoản. Như vậy đến nay 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc
UBND huyện, UBND xã, thị trấn và các đoàn thể huyện đã được cấp tài khoản thư
điện tử công vụ tỉnh Phú Yên, với 34 tài khoản của tổ chức và 528 tài khoản cá
nhân. Tỷ lệ sử dụng đối với tổ chức chiếm 70,58%12; đối với cá nhân 95% (tăng
38,06%% so với năm 2020).
- Về tình hình quản lý, sử dụng chứng thư số (chữ ký số) của Chính phủ:
Trong năm đề nghị Cục chứng thư và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ
cấp mới 83 chứng thư số, trong đó tổ chức 20 chứng thư, cá nhân 63 chứng thư,
nâng tổng số chứng thư số trên toàn huyện 129 chứng thư, trong đó của tổ chức
33/34 cơ quan, đơn vị có chứng thư chiếm 97% và cá nhân 96 chứng thư số. Tỷ lệ
sử dụng thường xuyên đối với tổ chức chiếm 66,66% và đối với cá nhân 36,45%.
- Về Hệ thống QLVB và điều hành: Toàn huyện có 488 tài khoản được cấp;
tình hình sử dụng có nhiều chuyển biến đã mở rộng đối tượng đến các đoàn thể
huyện và các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; có 366 cán bộ,
công chức thường xuyên sử dụng hệ thống đạt 75%; các cuộc họp của UBND
huyện cơ bản không sử dụng tài liệu giấy và văn bản đi tại Văn phòng HĐND UBND huyện phát hành trên môi trường điện tử chiếm 90%.
2.6. Lĩnh vực truyền thông
- Tổ chức khảo sát hiện trạng đài truyền thanh cơ sở và đề xuất nhu cầu đầu
tư đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông13.
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Đã trồng 150 cây hoa giấy dọc tuyến đường chính; hỗ trợ 20 thùng ủ rác thải hữu cơ cho 20 hộ dân và
cấp 120 túi lưới (loại tiện dụng đi chợ) và xây dựng 01 panô giới thiệu mô hình.
11
Hội nghị tập huấn sử dụng chữ ký số; Hội nghị tập huấn sử dụng Văn phòng điện tử và Hội nghị tập huấn
số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
12
Có 10 cơ quan, đơn vị chưa sử dụng địa chỉ thư điện tử để giao dịch công tác.
13
Toàn huyện có 72/75 thôn, buôn có loa truyền thanh với 176 cụm/354 loa; giai đoạn 2021 – 2025 đề nghị
đầu tư chuyển đổi 101 cụm với 202 loa và thay thế 135 loa và đề nghị lắp bổ sung 86 cụm/182 loa.
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- Hướng dẫn UBND và Đài truyền thanh cơ sở trong định hướng công tác
tuyên truyền trên sóng truyền thanh xã và cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu (tranh
cổ động, file ghi âm) phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh
công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng14 phản ánh đầy đủ,
kịp thời hoạt động của lãnh đạo huyện và tình hình phát triển kinh tế - văn hoá, xã
hội, QPAN của địa phương; trọng tâm là tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt tập trung đẩy mạnh công tác tuyền thông
phòng, chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. Kết
quả năm 2021 đã xây dựng 685 chương trình phát thanh với 5.798 tin, 176 bài
tuyên truyền trên đài truyền thanh, 794 đợt tuyên truyền lưu động, 292 tin, bài
đăng trên Cổng/trang thông tin điện tử, trên 80% dân số tiếp cận nắm thông tin.
3. Về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, cải cách hành chính
- Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Quy
chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; điều chỉnh phân công
cán bộ, công chức phù hợp tình hình thực tế và năng lực của công chức. Quá trình
làm việc không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc
và trong tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm làm việc theo chương trình, kế
hoạch, kịch bản đề ra từ đầu năm gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và lấy
sản phẩm và chất lượngđể đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ, công chức.
Công tác tiếp dân và giải quyết TTHC trên Cổng DVC trực tuyến: Tổng số hồ sơ
tiếp nhận 01 hồ sơ, trong đó tại bộ phận một cửa 01 đã giải quyết đúng hạn 01,
chiếm tỷ lệ đúng hạn 100%; bên cạnh đó những vấn đề liên quan đến cơ quan,
doanh nghiệp, Nhân dân được lãnh đạo Phòng đã giải quyết đúng theo trình tự,
đúng thủ tục, thời gian, không để chậm trễ.
- Công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan: Tổng văn bản gửi nhận qua Trục liên thông văn bản: 2.850 văn bản; trong đó: Văn bản nhận qua
Trục: 2.626, văn bản gửi qua trục: 224 văn bản. Tổng số văn bản điện tử đi 302
văn bản, trong đó văn bản điện tử nội bộ 78 văn bản. 04/04 cán bộ, công chức có
tài khoản và tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 100%; tình hình xử lý văn bản đối với
lãnh đạo đã xử lý chuyển công chức thực hiện 2.596/2.596 văn bản đạt 100%; đối
với công chức tỷ lệ xử lý đạt 100%. 100% cán bộ, công chức có tài khoản mail
công vụ và sử dụng đạt 100%. 02/02 cán bộ lãnh đạo, quản lý có chứng thư số và
sử dụng đạt 100%.
- Tổ chức sửa chữa phòng họp và mua sắm bàn ghế làm việc, lắp đặt hệ
thống camera bảo vệ cơ quan… Đầu tư cải tạo chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tạo
môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp. Công tác thi đua, khen thưởng được quan
tâm, trong năm có 1 sáng kiến kinh nghiệm; kết quả đánh giá xếp loại 04/04 cán
bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, Phòng VH&TT huyện được Ban Thường
vụ Huyện ủy xếp loại doàn thành tốt nhiệm vụ.
- Cán bộ, đảng viên cơ bản đã chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU,
ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không có trường hợp uống rượu bia
14
Truyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử, trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã, trên không
gian mạng, tuyên truyền miệng, loa kẹo kéo; tuyên truyền trực quan (panô, phướng, cờ,..).
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trong giờ hành chính và có tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc, đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp dưới phục tùng cấp trên, cán bộ, công
chức chấp hành sự phân công, điều hành của Trưởng phòng.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những ưu điểm chính
Trong năm 2021, tuy còn gặp nhiều khó khăn (thiếu công chức lĩnh vực
TT&TT, lĩnh vực du lịch và 01 công chức nghỉ sinh) và nhất là ảnh hưởng của tình
hình dịch COVID-19. Lãnh đạo, cán bộ, công chức Phòng VH&TT huyện và đội
ngũ công chức văn hoá - thông tin xã đã cố gắng, nổ lực vượt qua khó khăn, tập
trung làm tốt vai trò tham mưu UBND huyện, xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán
triệt và triển khai kịp thời các chủ trương của UBND tỉnh, Sở TT&TT, Sở
VHTT&DL tỉnh, của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ trên lĩnh vực văn hóa,
gia đình, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin, truyền thông. Điểm nổi bật là đã
đưa vào hoạt động cổng/trang thông tin điện tử huyện, xã và tập trung hướng dẫn,
tổ chức truyền thông kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026, phòng chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiềm chủng Vắc xin
COVI-19 trên phảm vi toàn huyện. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong
xây dựng chính quyền điện tử, trong phòng, chống dịch COVI-19 có nhiều chuyển
biến rõ nét; công tác QLNN về văn hoá cơ sở, quảng cáo, về du lịch, về xây dựng
nông thôn mới lĩnh vực văn hoá, thông tin được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng
cường hơn trước; hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 đã đi vào nề nếp,
từng bước nâng cao chất lượng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá
trình lãnh đạo, điều hanh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch
vững mạnh tiếp tục được quan tâm tốt hơn.
1. Những ưu hạn chế, tồn tại
- Công tác nghiên cứu, tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản liên
quan đến ngành tuy có chuyển biến nhưng cũng có văn bản vẫn còn chậm.
- Lĩnh vực văn hóa cơ sở: Công tác quản lý hoạt động quảng cáo có mặt còn
hạn chế, một số panô, cờ đã hết thời hạn quảng cáo hoặc phai màu, gãy đổ chưa
kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết. Việc bổ sung một số nội dung vào hương
ước có địa phương còn chậm như xã Sơn Giang, TT. Hai Riêng.
- Về lĩnh vực gia đình: Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” có nơi còn thấp. Việc triển khai họp xét thôn, buôn, khu phố văn
hóa có địa phương quá thời gian quy định, nhưng chưa gửi hồ sơ như xã Sơn
Giang ảnh hưởng đến tiến độ họp xét cấp huyện. Chất lượng hoạt động các CLB
gia đình phát triển bền vững chưa có nội dung phong phú, hiệu quả hoạt động chưa
cao.
- Về lĩnh vực du lịch: Việc triển khai Kế hoạch của UBND huyện 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 đến nay nhiều địa phương chưa ban hành kế hoạch thực hiện.
Công tác triển khai các kế hoạch chi tiết liên quan đến Điểm du lịch văn hoá công
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động buôn Lê Diêm còn chậm tiếng độ, chất lượng thấp. Chưa kịp thời tham mưu
đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mới trong lĩnh vực du lịch.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIÊM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
1. Phương hướng
- Tập trung làm tốt chức năng tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo
triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 về lĩnh vực văn hoá và thông tin. Trọng tâm là tham mưu
triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện về thực hiện
Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy, gắn với thực
hiện Chương trình hành động số 05-CTr/HU, ngày 14/9/2020 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 huyệ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn (buôn), khu phố văn
hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhất là
tuyên truyền trực quan để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.
- Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
2.1. Lãnh đạo công tác tham mưu UBND huyện
Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu UBND huyện triển khai kịp thời, chất
lượng các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hóa,
gia đình, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông.
2.2. Lãnh đạo thực hiện công tác QLNN trên các lĩnh vực theo chức năng,
nhiệm vụ
- Triển khai kế hoạch đặt tên đường và một số công trình công cộng trên địa
bàn huyện và kế hoạch 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. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng
cáo và đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số cụm panô phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ
chính trị huyện và quảng bá du lịch.
- Triển khai thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên
địa bàn huyện, trọng tâm là tổ chức tốt Đại hội TDTT huyện lần thứ VI (2021 2022) và quảng bá, xúc tiến các hoạt động du lịch, đồng thời tiếp tục thực hiện Đề
án xây dựng điểm du lịch văn hoá cộng đồng, gắn với biểu diễn nghệ thuật dân
gian buôn Lê Diêm.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước,
xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số hóa
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kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác, sử dụng các nền tảng ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai dự
án đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình từ huyện đến các xã,
thị trấn.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng đa dạng về
nội dung, hình thức, chú trọng công tác tuyên truyền trực quan nhằm chuyển tải
kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh
tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống dịch COVID19 và chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện.
2.3. Lãnh đạo cơ quan vững mạnh, đẩy mạnh CCHC
- Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành
chính, ứng dụng tối đa CNTT vào hoạt động quản lý và điều hành. Tiếp tục điều
chỉnh, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được
phê duyệt phù hợp với trình độ, năng lực từng cá nhân và yêu cầu nhiệm vụ của
Phòng.
- Ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm, phân
loại đảng viên và chi bộ năm 2020 và kế hoạch giám sát đảng viên năm 2021.
- Bổ sung Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan.
Nơi nhận:
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