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BÁO CÁO
công tác văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và
thông tin, truyền thông tháng 5/2022

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5/2022
1. Công tác nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND huyện
- Tham mưu UBND huyện thông qua các thành viên UBND huyện phương
án thiết kế kiến trúc công trình Nhà sàn truyền thống người Ê đê huyện Sông Hinh”
và tổ chức họp các phòng, ban liên quan về cắm mốc các điểm di tích đã được công
nhận trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện cho chủ trương sửa chữa, nâng
cấp 2 bảng panô tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và quảng bá du lịch tại km
123+800 QL19c, Ql29 và km 123+850 (ngã 3 giao nhau giữa QL19c và QL29).
- Tham mưu lập Tờ trình đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và
Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh bổ sung 02 nhân
vật lịch sử tiêu biểu của huyện Sông Hinh1 vào Ngân hàng tên đưởng tỉnh Phú Yên.
- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo
dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện.
- Tham mưu UBND huyện cho phép Cty TNHH Tâm Phú Minh tổ chức Lễ
động thổ Điểm du lịch sinh thái thác Jrai Tang và xây dựng Báo cáo kết quả xây
dựng, phát triển Điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm, phục vụ buổi làm
việc của Ban Thường vụ Huyện ủy với UBND huyện.
- Tham mưu UBND huyện triển khai việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed
đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam trên địa bàn huyện.
2. Công tác QLNN trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ
2.1. Lĩnh vực văn hóa cơ sở: Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và
UBND thị trấn Hai Riêng tiến hành rà soát hiện trạng tên đường trên địa bàn thị trấn
(lần 1). Trong tháng tiếp nhận và giới thiệu 02 đơn vị nghệ thuật về biểu diễn phụ
vụ nhân dân trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/52. Cho phép Cty TNHH Tâm Phú
Minh quảng cáo trên phướng Lễ động thổ Điểm du lịch sinh thái thác Jrai Tang.
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Ông Y Blung (Ama Xanh) và ông Y Quy (Y Nộ hay Tám Nộ).
Xã Sông Hinh, xã Đức Bình Tây, Thị trấn Hai Riêng.
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2.2. Lĩnh vực Gia đình và Phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH”: Ban hành Kế
hoạch triển khai công tác gia đình năm 2022 và Kế hoạch và tổ chức Hội nghị giao
ban các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa ban huyện lần thứ I năm 2022.
2.3. Lĩnh vực thể dục, thể thao:
Đến nay có 09/11 địa phương3 đã tổ chức xong 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 và đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp
huyện lần thứ VI. Phối hợp với Trung tâm VHTT-TTTH huyện và LĐLĐ huyện
khai mạc giải bóng chuyền nam, nữ CNVCLĐ ngày 19/5/2022, giải diễn ra từ ngày
19/5 đến ngày 27/5/2022 với 22 đội nam và 18 đội nữ tham gia. Đối với Đại hội
TDTT cấp tỉnh đã tham gia thi đấu 5 môn gồn: Điền kinh, Việt dã, Cờ tướng, Bơi
lội, Bia da.
2.4. Lĩnh vực lịch: Xây dựng báo cáo kết quả triển khai xây dựng, phát triển Điểm
du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm”. Tổ chức Đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm
mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Kon Plông và thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và
ban hành Kế hoạch xây dựng Điểm du lịch văn hóa cộng đồng buôn Lê Diêm năm 2022.
2.5. Lĩnh vực thông tin và truyền thông: Trong tháng đã tổ chức tuyên truyền
143 tin, 43 bài trên Đài truyền thanh huyện và 13 tin, 01 bài trên cổng/trang thông
tin điện tử, trên mạng xã hội 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 tiêm
phòng vắc xin COVID-19 trên địa bàn huyện. Cử 22 cán bộ cơ sở4 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. Đề nghị Sở TT&TT cấp 09 tài khoản thư điện tử công vụ và
đề nghị Cục Chứng thư số Ban Cơ yếu Chính phủ cấp mới 5 chứng thư số cho cá
nhân.
2.6. Về công nghệ thông tin: Thẩm định chấm điểm chỉ số cải cách hành
chính, lĩnh vực tuyên truyền và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước
cấp xã, thị trấn năm 2021; phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND
huyện tham mưu nội dung tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ
năng liên quan đến CCHC và chữ ký số Chuyên dùng Chính phủ. Hoàn thiện hồ sơ
trình UBND huyện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: “Mua sắm trang thiết
bị phục vụ Hội nghị trực truyến”.
3. Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Hội nghị giao
ban thứng 4/2022: Không có.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2022
1. Về công tác tham mưu, đề xuất UBND huyện
- Tham mưu UBND huyện tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ
VI năm 2022.
Xã Sông Hinh, Thị trấn hai Riêng. Xã Ea Bar, xã Ea Trol, xã Ea Bia, xã Ea Bá, xã Ea Ly, xã Đức Bình
Đông và xã Sơn Giang.
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Cán bộ Đài truyền thanh xã, Công chức VHTT xã, thị trấn, lãnh đạo, công chức Phòng VH&TT huyện,
Trung tâm VHTT - TTTH huyện.
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- Tham mưu ban hành Kế hoạch nâng cao công tác truyền thông và phát triển
thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Sông Hinh.
- Tham mưu ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch về xây dựng
con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.
2. Công tác QLNN trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ
- Tổ chức Hội nghị Sơ kết kết 6 tháng đầu năm 2022 về công tác văn hóa, gia
đình, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông.
- Tổ chức khảo sát nhạc cụ dân tộc trên địa bàn huyện và khảo sát, đánh giá
kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa, thông
tin trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng chữ ký số
chuyên dùng, Chính phủ.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2022 và một số
nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022./.

Nơi nhận:
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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