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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 

1. Công tác quản lý Nhà nước 

1.1. Công tác tham mưu và ban hành văn bản 

- Ban hành văn bản: Kế hoạch tuyển chọn, tập huấn lực lượng VĐV tham 
gia thi đấu tại HKPĐ  khu vực 1 và HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016; Kế 
hoạch phòng chống tham nhũng năm 2016; kế hoạch tổ chức chương trình phát 
động cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ"; Kế hoạch cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2016 -2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016... 

Báo cáo tình hình quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các di tích lịch 
sử văn hóa tháng 02/2016; Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động thể dục, thể thao 
mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016; Báo cáo kết quả minh bạch tài 
sản, thu nhập năm 2015; Báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 
2015; Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án trọng điểm do Sở VHTTDL làm chủ 
đầu tư... 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức giải Bóng đá tỉnh Phú Thọ tranh cúp 
Hùng Vương lần thứ III năm 2016; Quyết định kiện toàn bộ phận thường trực 
BCĐ Phát triển du lịch Phú Thọ; Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 08 chức danh 
trưởng, phó phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp; Quyết định lương, 
phụ cấp và nâng lương trước thời hạn cho cán bộ công chức, viên chức 6 tháng 
cuối năm 2015...  

Ban hành Điều lệ giải bóng đá tỉnh Phú Thọ tranh cúp Hùng Vương 
lần thứ III năm 2016. 

Hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, 
thể thao và du lịch chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm các 
ngày lễ lớn trong năm 2016; Hướng dẫn tổ chức Chương trình "Về miền lễ hội cội 
nguồn Việt Nam năm Bính Thân - 2016". 

1.2. Cấp phép, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm: 

Kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hóa karaoke, hoạt động dịch 
vụ thể dục thể thao, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch phục vụ (15 cơ sở kinh doanh 
lưu trú du lịch, 08 cơ sở kinh doanh karaoke, 03 CLB TDTT ngoài công lập, 01 
cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm, 01 Đoàn Nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật) trên 
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địa bàn các huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông. Kết 
quả không có cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật. 

Thẩm định và cấp 04 giấy phép biểu diễn, 16 giấy phép karaoke, 02 quảng 
cáo.  

2. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 

2.1 Văn hoá 

- Các hoạt động văn hóa, tuyên truyền cổ động trực quan: 

Các địa phương trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thông tin tuyên 
truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam; mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển... 
Trên địa bàn toàn tỉnh ,100% cơ quan, đơn vị và trên 90% nhà dân treo cờ Tổ 
quốc; treo 3.450 panô, băng zôn, khẩu hiệu; hơn 3.870 hồng kỳ, thay mới 14 cụm 
cổ động với nội dung kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 
mừng Xuân Bính Thân 2016. Thực hiện việc chăng đèn kết hoa tại các khu vực 
trung tâm, tuyến đường chính của các huyện, thành, thị. 

Tổ chức thành công chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chương trình nghệ thuật đêm giao thừa chào 
Xuân Bính Thân 2016.  

Trên địa bàn các huyện, thành, thị tại các khu dân cư, trung tâm các xã, 
phường, thị trấn đã tổ chức gần 1.000 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ với chủ đề 
chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, ca ngợi Đảng, Bác 
Hồ, quê hương, đất nước; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, mừng Đảng, 
mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển. Các hoạt động đã thu 
hút hàng vạn lượt người tham gia cổ vũ, động viên. 

Duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động trang thông tin điện tử, phản ánh 
kịp thời hoạt động của ngành tới đông đảo bạn đọc. 

Tuyên truyền 05 buổi bề sâu về chủ đề: Chào mừng thành công Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII; mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân; Kỷ niệm ngày 
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 và Biển đảo Việt Nam tại các huyện: Cẩm 
Khê, Lâm Thao và Phù Ninh. 

- Hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc 

Hướng dẫn các địa phương tổ chức các lễ hội truyền thống trong chương 
trình "Về miền lễ hội cội nguồn các dân tộc Việt Nam năm Bình Thân - 2016. Các 
lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, không có hiện tượng người 
bán hàng chèo kéo khách, không có tụ điểm hoạt động tín ngưỡng không lành 
mạnh bước đầu đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách thập phương du xuân, 
trẩy hội. 

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn 
hóa cấp tỉnh cụm di tích đình Đồng Luận, chùa Nghiêm Quang, xã Đồng Luận 
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(huyện Thanh Thủy).  Hướng dẫn các địa phương đón bằng công nhận 03 di tích 
lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại huyện Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Sơn. 

Bảo tàng Hùng Vương tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề "Mùa xuân Tây 
Bắc" phục vụ 2.000 lượt khách thăm quan trong dịp Tết Bính Thân 2016. Vào sổ 
kiểm kê bước đầu cho 50 hiện vật, vào sổ chất liệu giấy cho 75 hiện vật; sửa và bổ 
sung 50 lý lịch hiện vật; làm nội dung hiện vật ảnh trưng bày chuyên đề 500 ảnh. 

- Văn hoá cơ sở, gia đình  

Đôn đốc các huyện, thành, thị tổng hợp kết quả; số liệu về công tác gia đình 
và chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Tổng hợp số liệu thống 
kê về công tác gia đình, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa... năm 2015. 

Phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Thông Tấn- TTXVN sản xuất phóng 
sự  truyền hình về văn hóa đồng bào dân tộc Dao tỉnh Phú Thọ qua việc nuôi gà “ 
nhiều cựa” trong dịp tết Bính Thân và giỗ Tổ Hùng Vương. 

Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị Di sản văn hóa, 
UBND thành phố Việt Trì tổ chức chương trình điền dã hát Xoan tại các phường 
Xoan gốc của xã Phượng Lâu, Kim Đức vào các  ngày mùng 2, 3,5,7, 8 tháng 
Giêng xây dựng, hoàn thiện hồ sơ di sản hát Xoan trình UNESCO đồng thời phục 
vụ du khách thăm quan, thưởng lãm trong dịp Tết. Hoàn thành biên soạn dự thảo 
cuốn Tổng tập Hát Xoan Phú Thọ trình Hội đồng biên soạn góp ý trước khi xuất 
bản. 

- Phát hành phim và chiếu bóng 

Tổ chức 54 buổi chiếu phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII; Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-
03/02/2016) và mừng Xuân Bính Thân 2016 phục vụ khoảng 13.500 lượt người 
xem.  

Thực hiện được 89 buổi chiếu tại 46 điểm chiếu của 19 xã trên địa bàn 6 
huyện miền núi, phục vụ khoảng 18.480 lượt người xem.  

Trong tháng chiếu phim kinh doanh, doanh thu đạt 29.350.000 đồng. 

- Thư viện: Tham gia trưng bày sách tại Hội báo Xuân Bính Thân - 2016 
với gần 1.000 tư liệu với chủ đề: Ca ngợi Đảng - Bác Hồ kính yêu; những thành 
tựu văn hóa, thể thao và du lịch; về miền quê di sản (từ ngày 29 đến 31/01/2016) 
tại Bảo tàng Hùng Vương thu hút gần 1.500 lượt bạn đọc đến tham quan và tra 
cứu thông tin. 

Tại Thư viện tỉnh trưng bày sách kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng 
cộng sản Việt Nam, ca ngợi Đảng - Bác Hồ kính yêu, mừng Xuân Bính Thân - 
2016 phục vụ gần 500 lượt bạn đọc tới tham quan và tra cứu.  

Cấp 174 thẻ, phục vụ 8.510 lượt bạn đọc; luân chuyển 18.765 lượt sách, 
báo. 
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- Công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật - du lịch: Tổ chức 
triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2016. 

2.2 Thể dục thể thao 

- Thể  thao quần chúng:  

Tại 13/13 huyện, thành, thị đều tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể 
thao phục vụ nhân dân được tổ chức như: bóng chuyền, cầu lông, bóng chuyền 
hơi, cờ tướng, kéo co... phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Một số trò chơi dân gian 
được các huyện Hạ Hòa, Đoan Hùng, Lâm Thao, Thanh Ba, Yên Lập và thành 
phố Việt Trì quan tâm tổ chức như: kéo co, chọi gà, đu tiên, cướp còn, nhổ cây 
nêu, vật dân tộc, múa sư tử, tổ tôm điếm, đi cà kheo, thả đũa vào chai, ném còn... 
đã thu hút được hàng trăm vận động viên và hàng chục ngàn khán giả cổ vũ trong 
ngày các ngày Tết. 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức giai 
đoạn 2 HKPĐ tỉnh lần thứ XVII năm 2016. 

- Đào tạo VĐV năng khiếu: Duy trì đào tạo tập trung tại Trường là 90 
VĐV, trong đó: Đá cầu: 08 VĐV, Bóng chuyền: 07 VĐV, Vật: 09 VĐV,  
Karatedo: 12 VĐV, Pencak silat: 15 VĐV, Bơi: 06 VĐV, Quần vợt: 10 VĐV, 
Wushu: 11 VĐV, Bóng đá: 04 VĐV, Cầu lông: 07 VĐV, Bóng bàn: 01 VĐV. 

VĐV Nguyễn Ngọc Ánh đạt Huy chương đồng môn Pencal silat giải Vô 
địch trẻ thế giới. 

* Tổ chức tập huấn 105 VĐV 8 môn thể thao phục vụ Hội Khỏe Phù Đổng: 
Cầu lông 09 VĐV, Bóng bàn 15 VĐV, Đá cầu 16 VĐV, Vật 10 VĐV, Bóng đá 
05 VĐV, Bơi 19 VĐV, Điền kinh 15 VĐV, Bóng chuyền 16 VĐV. 

- Thể thao thành tích cao: 

Đào tạo tập trung 127 VĐV gồm: Điền kinh 07 VĐV; Vật 27 VĐV; Bắn 
cung 19 VĐV; Wushu 23 VĐV; Judo 11 VĐV; Bơi - Lặn 14 VĐV; Pencak Silat 
15 VĐV và Đá cầu 11 VĐV. Trong đó: 07 VĐV tham gia tập huấn đội truyển trẻ 
quốc gia ( Pencak Silat 05 VĐV, Bắn cung 01 VĐV và Bơi - Lặn 01 VĐV) và 01 
VĐV Pencak silat tham tập huấn đội tuyển quốc gia.  

Tập huấn tham gia thi đấu 04 giải thể thao quốc gia theo kế hoạch. 

2.3 Du lịch 

- Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ:Làm việc với Ban Quản lý Dự án EU 
chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt 
động trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2016. 

- Phát triển tài nguyên du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch: 

Tổ chức khảo sát điểm du lịch phục vụ trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 2016. 

Triển khai hoạt động Quầy Thông tin Du lịch Phú Thọ tại Khu di tích lịch 
sử Đền Hùng năm 2016 đảm bảo hoạt động tư vấn giới thiệu về du lịch tỉnh tới du 
khách. 
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Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch 
Phú Thọ” theo kế hoạch.  

 - Kết quả hoạt động kinh doanh, du lịch:  

Ước đạt 25,75 tỷ đồng; đón 1.350.000 lượt khách với 56.000 ngày khách. 

2.4. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản 

- Dự án ĐTXD công trình Miếu Lãi Lèn giai đoạn II: Đã chi trả tiền đền bù 
giải phóng mặt bằng đợt 3 cho các hộ dân và đang hoàn thiện hồ sơ để trình các 
cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp số đỏ cho diện tích đã được thu hồi; chỉ định 
đơn vị tư vấn lập điều chỉnh bổ sung dự án. 

- Dự án ĐTXD Tượng đài chiến thắng Tu Vũ giai đoạn 2: Đang triển khai 
đúc tượng đồng theo kế hoạch.  

- Dự án Thư viện tỉnh: Đã lợp xong mái tôn, đang cải tạo các phòng làm 
việc, kho sách... 

2.5. Công tác nghiệp vụ tổng hợp: 

Tổ chức rà soát nhu cầu đào tạo diễn viên, nhạc công chèo theo Quyết định 
của Bộ VHTTDL. Tổng hợp, xây dựng báo cáo việc thực hiện kê khai tài sản, thu 
nhập đối với các đối tượng thuộc diện kê khai. 

Tổng hợp các hình thức khen thưởng đề nghị UBND tỉnh xét trình các hình 
thức khen thưởng: Bằng khen Thủ tướng chính phủ, Huân chương lao động hạng 
Ba, Huân chương lao động hạng Hai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc. 

Thực hiện việc trực Tết đảm bảo an toàn tài sản cơ quan, đơn vị trong 
những ngày nghỉ Tết và tổ chức cho cán bộ, CCVC, người lao động đón Tết vui 
vẻ, an toàn, tiết kiệm. 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHỦ YẾU THÁNG 03/2016 

1. Công tác quản lý Nhà nước 

1.1. Công tác tham mưu và ban hành văn bản 

- Trình UBND tỉnh báo cáo tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 
19/10/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015; kế 
hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 -2020. 

- Trình Bộ VHTTDL Đề án tổ chức năm Du lịch quốc gia 2020 tại tỉnh Phú 
Thọ. 

- Hoàn thiện hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ trình UNESCO công nhận di sản văn 
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 và các 
văn bản liên quan; Kế hoạch tham gia Hội chợ du lịch VITM Hà Nội năm 2016; 
kế hoạch tập huấn, duy trì, mở rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình năm 
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2016... 

 1.2. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm: Tiếp tục triển khai thực hiện công 
tác kiểm tra chuyên ngành công tác quản lý và tổ chức lễ hội mùa Xuân Bính 
Thân 2016 đặc biệt kiểm tra hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trong dịp giỗ 
Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm 2016.  

2. Công tác chuyên môn 

2.1. Văn hoá  

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan và 
biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam, Biển 
đảo Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới; giỗ Tổ Hùng 
Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016; bầu cử đại biểu quốc hội khóa 
XIV và HĐND các cấp 2016-2021... 

Các đoàn nghệ thuật triển khai kế hoạch biểu diễn phục vụ đồng bào miền 
núi theo kế hoạch và chuẩn bị chương trình phục vụ lễ hội Đền Hùng năm 2016. 

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc:   

Hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện tổ chức tốt lễ hội mùa Xuân trong 
chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam" năm Bính Thân. Tăng 
cường kiểm tra, giám sát công tác tu bổ, tôn tạo; thẩm tra, thẩm định các Dự án, 
thiết kế bản vẽ thi công, Báo cáo KTKT bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.  

Tiếp tục thực hiện tốt  một số nhiệm vụ trong tâm về bảo tồn, phát huy giá trị 
di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú 
Thọ năm 2016. 

Phối hợp với Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phim tài 
liệu về Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Mở cửa Bảo tàng Hùng 
Vương phục vụ nhân dân. Tiếp tục bổ sung, chỉnh lý nội dung hiện vật phục vụ 
công tác viết sổ đăng ký hiện vật, lưu trữ thông tin trên máy. 

- Văn hoá cơ sở và gia đình: Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2016. . 

- Phát hành phim và chiếu bóng: Tuyên truyền, chiếu phim chào mừng kỷ 
niệm 63 năm Ngày thành lập Ngành Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2016); 
70 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946-
27/3/2016); Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh (26/3)...    

- Thư viện: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày sách Việt Nam 1/4, Ngày 
sách và bản quyền thế giới 23/4 và trưng bày sách phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - 
Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016. 

2.3. Thể dục thể thao 

- Thể thao quần chúng:  Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị, thành tổ chức 
hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam và Ngày chạy Olympic vì sức 
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khỏe toàn dân năm 2016.  

Tổ chức giao lưu các môn thể thao kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt 
Nam; giải bóng đá tỉnh Phú thọ tranh cúp Hùng Vương lần thứ III năm 2016. 

Phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức HKPĐ tỉnh lần thứ XVII giai 
đoạn 2 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức HKPĐ khu vực I năm 2016. 

- Đào tạo VĐV năng khiếu: Tiếp tục quản lý, đào tạo VĐV theo quy chế; 
đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho VĐV. Tiếp tục tuyển chọn, đào tạo 
VĐV tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX.  

- Thể thao thành tích cao: Tham gia thi đấu 04 giải thể thao: giải Vô địch 
Pencak silat các CLB toàn quốc năm 2016, giải Vô địch các CLB Judo toàn quốc 
năm 2016, giải Đá cầu trẻ và thiếu niên năm 2016, giải cúp quốc gia Vật tự do, cổ 
điển năm 2016.              

2.4. Du lịch 

- Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: Chuẩn bị nội  dung, chương trình 
họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ. 

- Hoạt động quảng bá, hợp tác, xúc tiến du lịch:  Khảo sát điểm đặt khu 
vực trưng bày thông tin du lịch Phú Thọ tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, huyện 
Thanh Thủy. Thực hiện khảo sát các điểm du lịch tại huyện Tam Nông phục vụ 
công tác đón đoàn Famtrip. 

2.5. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản: Tiếp tục triển khai thi công 
công trình miếu Lãi Lèn giai đoạn II, tượng đài chiến thắng Tu Vũ, sửa chữa Thư 
viện tỉnh theo kế hoạch.  

2.6. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp 

- Tổng hợp việc tinh giản biên chế theo Nghị định  108/2014/NĐ-CP ngày 
20/11/2014 của Chính phủ. 

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn 
thuộc Sở sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:        
- VP Bộ VHTTDL;        
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;                      (b/c) 
- Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch;  
- Ban Tuyên giáo TU; Ban VHXH (HĐND tỉnh);  
- Cục thống kê;         
- Lãnh đạo Sở; 
- CVP, PCVP;        
- Lưu: VT, TH.                                                                         

               

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

Phạm Bá Khiêm 


