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BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. Công tác quản lý nhà nước
1.1. Công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản
Thực hiện tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Chỉ đạo
cấp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý nhà nước về
văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình1; đồng thời tiếp tục xây dựng dự thảo các
đề án, quy chế đăng ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 20202.
Ban hành trên 1260 văn bản, tiếp nhận và xử lý 2682 văn bản các loại.
Các văn bản đều được triển khai thực hiện theo đúng quy định và qua hệ thống
điều hành văn bản điện tử.
1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành
Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Phòng Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố
Nam Định tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, truyền thanh cơ
sở; phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể
thao và du lịch nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương3;
đồng thời triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày
09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “xây dựng môi trường văn hóa
lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”; Kế
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Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường,
phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh NĐ; Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh NĐ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn
thành phố NĐ; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 26/06/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định mô hình quản lý khu
du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Nam Định;
Quyết định công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch…
2
Đề án hợp nhất các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khóa XII.
3
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), mừng Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;
kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam; 66 năm ngày Điện ảnh Việt Nam (15/3/195315/3/2018); 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2019), Ngày Quốc tế lao động 1/5; 65 năm Chiến thắng
Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); 72 năm ngày
Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019); 65 năm Ngày giải phóng thành phố Nam Định (01/7/1954-01/7/2018); kỷ niệm
74 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/19452/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)…

hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai
đoạn 2017-2020.
Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo
đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định.
Chủ động thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày
24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp
tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự
nghiệp công lập4.
Chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo,
quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và cử nhiều cán bộ tham gia
các lớp bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực quản lý
của ngành5.
Phát động thi đua trong toàn ngành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính
trị, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tổ chức Hội nghị
ký kết giao ước thi đua năm 2019 và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng; Hội nghị ký
kết giao ước thi đua năm 2019 chuyên ngành Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) các tỉnh đồng bằng sông Hồng.
Tham mưu Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh trình Hội đồng chuyên môn cấp
Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”; danh hiệu “Nghệ
nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
năm 2019. Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu “ Nghệ sỹ ưu tú” đối
với 03 nghệ sĩ, diễn viên thuộc ngành; danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đối với 08
nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể6.
Tăng cường giải pháp thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2019. Tiếp tục
4

Thành lập Trung tâm Văn hóa, Triển lãm và Điện ảnh (Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh
Nam Định); Thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định (Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của
UBND tỉnh Nam Định ); Giải thể Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của
UBND tỉnh Nam Định). Tiếp tục hoàn thiện các đề án: hợp nhất Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng; hợp
nhất Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao và Trung tâm Đào tạo Vận động viên Bóng đá; chuyển Trung tâm Huấn luyện và thi
đấu TDTT thành đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí thường xuyên.
5
Phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác quản lý nhà
nước cho công chức văn hóa - xã hội các xã (phường, thị trấn) trong tỉnh; Phối hợp với Trường Đại học Thể dục thể thao tổ
chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III); tổ chức khóa cập nhật kiến
thức cho hướng dẫn viên du lịch.
6
Quyết định số 355/QĐ-CTN ngày 08/3/2019 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về phong tặng danh hiệu vinh dự nhà
nước “Nghệ nhân ưu tú”; Quyết định số 1359/QĐ-CTN ngày 12/8/2019 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về phong
tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ sỹ ưu tú”.
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xây dựng chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính,
cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp nhận và
trả kết quả qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai văn bản điện tử
ký số trên trục liên thông quốc gia.
1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra
a. Công tác thanh tra, kiểm tra
Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao
và du lịch trên địa bàn thành phố Nam Định và các huyện trong tỉnh; kiểm tra
hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa tại lễ hội
trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; kiểm tra cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ, mùa du lịch biển hè 2019.
Tổ chức thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật
về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hiện chức năng, nhiệm
vụ, công vụ trong công tác quản lý tại các đơn vị trực thuộc Sở7.
Kết quả thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm:
- Kiểm tra: 103 cơ sở; trong đó 35 cơ sở karaoke; 08 cơ sở quảng cáo; lễ
hội: 17 lượt đền phủ, chùa, lăng; 34 cơ sở lưu trú; 13 cơ sở TDTT.
- Xử phạt: 04 cơ sở quảng cáo, nộp ngân sách nhà nước 13.522.000 đồng
b. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị
Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được duy
trì theo đúng quy định của pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tiếp nhận 05 đơn thư (04 đơn kiến nghị, phản ánh; 01 đơn tố
cáo không thuộc thẩm quyền).
2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành
2.1. Lĩnh vực Văn hóa, gia đình
a. Hoạt động Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng 02 di tích cấp
quốc gia8. Hoàn thiện hồ sơ trích ngang 02 di tích đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia9. Hoàn thiện hồ sơ 11 di tích đề nghị Ủy
ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh10. Triển khai hướng dẫn chuyên môn,

7

Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao và Trung tâm Đào tạo Vận động viên Bóng đá.
Di tích đình Võng Cổ xã Đại An, huyện Vụ Bản; di tích đình Vân Chàng thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực.
9
Di tích đền Miễn Hoàn và đền Thi Liệu, huyện Vụ Bản
10
Từ đường họ Đoàn, huyện Xuân Trường; Từ đường họ Trần huyện Trực Ninh; Đền Nhự Nương, huyện Trực Ninh; Đình
Phù Long, TP Nam Định; Từ đường họ Bùi, họ Phùng, họ Tô, huyện Giao Thủy; Từ đường họ Đoàn, huyện Hải Hậu; Chùa
An Nghiệp huyện Hải Hậu; Đền Nam Ngoại, huyện Trực Ninh; Từ đường họ Phạm, huyện Nam Trực.
8
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thủ tục pháp lý trong việc trùng tu, tôn tạo đối với một số di tích trên địa bàn
tỉnh theo đề nghị của chính quyền địa phương.
Tổ chức thực hiện nhiều hoạt động văn hóa góp phần trong việc bảo tồn,
phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với triển khai hiệu quả việc đổi mới, nâng
cao hiệu quả hoạt động của bảo tàng, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án học tập
suốt đời trong các bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa và câu lạc bộ11.
b. Hoạt động tuyên truyền cổ động, trưng bày triển lãm, điện ảnh, văn
nghệ quần chúng và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan với 10 đợt tuyên
truyền nổi bật12. Tổ chức nhiều cuộc triển lãm, trưng bày phục vụ nhân dân:
Triển lãm Báo Xuân Kỷ Hợi 2019; Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ
niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường
Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, sự quan tâm của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Nam Định”;
triển lãm Một số hình ảnh tiêu biểu của các huyện, thành phố về thành tựu 10
năm xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nam Định…
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm
đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ
nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân trong tỉnh13. Tham gia Liên hoan trình
diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Khánh Hòa, Tuyên
Quang. Tổ chức tốt hoạt động nghiệp vụ của các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu
nghệ thuật, hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền
các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.
Tổ chức chiếu phim tại các rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân
với các bộ phim ca ngợi lòng yêu nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ trong đợt phim
mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi, kỷ niệm 66 năm Ngày Điện ảnh Việt Nam
(15/3/1953-15/3/2019)...
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức nhiều buổi biểu diễn phục
vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh theo kế hoạch. Xây dựng các vở diễn mới tham
gia Hội diễn, Liên hoan toàn quốc: vở “Thánh Mẫu”, “Gò đống mối” (sân khấu
11
Tổ chức Chợ Tết “Một thoáng thành Nam”; trưng bày chuyên đề: “Lịch sử xã hội tỉnh Nam Định”; “Tín ngưỡng thờ Mẫu tam
phủ của người Việt”; “Những kỷ vật đi cùng năm tháng”; “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp
lý”; “Thành Nam xưa”; Hội nghị “Gắn kết hoạt động giáo dục tại bảo tàng với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp du lịch trên địa
bàn tỉnh”...
12
Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Tuyên
truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động 1/5; Tuyên truyền kỷ niệm 65
năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nam Định; Tuyên
truyền kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố Nam Định (01/7/1954-01/7/2019), kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh
Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019); Tuyền truyền kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-02/9/2019)…
13
Chương trình “Chào năm mới” phục vụ nhân dân nhân dịp Tết dương lịch 2019; chương trình “Tết quê hương” lần thứ 4 vào
đêm Giao thừa Tết nguyên đánKỷ Hợi; Chương trình nghệ thuật đặc biệt“Lời Người-Lời của non sông” nhân dịp kỷ niệm 74
năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/194502/9/2019)…
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chèo)14; vở “Huyền Trân công chúa” (sân khấu cải lương) và vở “Hải Âu trắng”
(sân khấu kịch nói).
c. Hoạt động thư viện
Tổ chức Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019; các hoạt động hưởng ứng Ngày sách
Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2019: trưng bày, giới thiệu sách phục vụ bạn đọc;
cấp thẻ thư viện tại chỗ..., phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố Nam Định đưa sách và các trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin
trên xe ô tô thư viện lưu động về tổ chức phục vụ người đọc tại cơ sở15.
Tiếp tục thực công tác xây dựng vốn tài liệu; nâng cao chất lượng phục vụ
bạn đọc, cải tiến thủ tục cấp thẻ, mượn trả tài liệu, chú; tuyên truyền giới thiệu
sách, báo trực quan.
Kết quả trong 9 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh đã bổ sung, xử lý 3.629 bản
sách (1.548 tên sách); 125 đầu báo/ tạp chí (2.930 bản báo/tạp chí); phục vụ 60.000
lượt bạn đọc/180.000 tài liệu được phục vụ; cấp đổi thẻ bạn đọc 4.407 thẻ, nâng
tổng số thẻ thư viện lên 5.100 thẻ bạn đọc.
d. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2019 của Ban
chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Nam Định.
Tích cực hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí nông
thôn mới về văn hóa; tham gia đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, của tỉnh Nam Định thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn
mới, xã nông thôn mới theo kế hoạch. Đến tháng 9/2019 toàn tỉnh Nam Định đã
hoàn thành xây dựng nông thôn mới (209/209 xã, thị trấn trong tỉnh đạt chuẩn
nông thôn mới; có 09 huyện và thành phố Nam Định được Thủ tướng Chính phủ
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông
thôn mới).
Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định đã tham
mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Việc xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng
gia đình văn hóa, làng thôn xóm văn hóa tiếp tục được các huyện, thành phố
quan tâm chỉ đạo và triển khai như huyện Hải Hậu tuyên truyền sâu rộng Hướng
dẫn số 34/HD-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện
nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội cho các xã, thị trấn; huyện
Giao Thủy tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 122/2018/NĐ - CP của Chính
phủ về xét công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “làng văn
hóa”, “ấp văn hóa”, “bản văn hóa”, “xóm (tổ dân phố) văn hóa”; nhiều huyện,
14

Tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 14-28/9/2019.
15 Tiểu học Phạm Hồng Thái, Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Mỹ Phúc, Tiểu học Mỹ Thuận, Tiểu học Nghĩa Thái (Nghĩa
Hưng), THPT Nghĩa Hưng A, THPT Thịnh Long (Hải Hậu)...
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thành phố Nam Định tổ chức trao giấy công nhận danh hiệu “Nếp sống văn hóa
năm 2018” cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…
e. Công tác gia đình
Triển khai kế hoạch hướng dẫn các huyện, thành phố, các ngành phối hợp
về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2019 và hướng dẫn tổ
chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình
Việt Nam (28/6); Tháng hành động vì trẻ em; Tháng hành động quốc gia về
phòng chống bạo lực gia đình; phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc cơ sở thực hiện tốt nếp sống văn hoá mới.
2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao
a. Thể dục thể thao quần chúng
Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thể dục thể thao
mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi: Phối hợp với các đơn vị Liên đoàn Võ thuật cổ
truyền tỉnh Nam Định tổ chức biểu diễn võ thuật cổ truyền dân tộc với chủ đề
“Mùa xuân thượng võ”; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố
Nam Định tổ chức thi đấu cờ Bỏi, bóng đá Mini tại Quảng trường Hòa Bình,
thành phố Nam Định.
Hướng dẫn các huyện tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
kết hợp với giải Việt dã từ cơ sở đến huyện; phối hợp với Ủy ban nhân dân
thành phố Nam Định, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Nam
Định tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nam Định năm
2019” huy động trên 3.000 người tham gia chạy đồng hành.
Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh năm 2019: Giải Việt dã tỉnh Nam
16
Định ; Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Định17; Giải bơi chải truyền
thống tỉnh năm 201918 với sự tham gia của đoàn vận động viên đến từ nhiều
huyện, thành phố Nam Định.
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra cơ sở vật chất, địa điểm
chuẩn bị cho việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2020 tại Nam
Định; tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc 2019.
Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng, chống đuối
nước năm 2019. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong dịp Hè 2019. Chủ
động phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng các tài năng tham gia các cuộc thi, giải
đấu của tỉnh, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao của địa phương.
16

Kết quả toàn đoàn: huyện Hải Hậu giành giải nhất, huyện Vụ Bản giành giải nhì, Thành phố Nam Định giành giải ba.
Kết quả: Nội dung Nhi đồng: Nhất: Huyện Xuân Trường 1; Nhì: CLB Bóng đá Học đường Nam Định; Ba: Huyện Y Yên;
Khuyến khích: Huyện Vụ Bản.
Nội dung Thiếu niên: Nhất: Huyện Nam Trực; Nhì: Huyện Giao Thuỷ; Ba: TT Đào tạo Bóng đá Cotonkin; Khuyến khích:
Huyện Xuân Trường.
18
Kết quả: ở nội dung bơi chải nữ: Nhất: huyện Hải Hậu, Nhì: huyện Trực Ninh, Ba: huyện Nam Trực; Khuyến khích:
huyện Vụ Bản;
Nội dung bơi chải nam: Nhất: huyện Nghĩa Hưng, Nhì: huyện Hải Hậu, Ba: huyện Trực Ninh; Khuyến khích: huyện Vụ Bản.
Toàn đoàn: Nhất: Hải Hậu, Nhì: huyện Trực Ninh, giải Ba: huyện Vụ Bản.
17

6

Một số chỉ tiêu thể thao quần chúng ước tính trong 9 tháng đầu năm 2019:
- Số người tập luyện thường xuyên đạt: 35.05 % so với dân số.
- Số gia đình thể thao đạt: 19.05% so với tổng số hộ.
- Số trường học thực hiện nội khóa TDTT có nề nếp đạt: 100%
- Số trường học thực hiện ngoại khóa TDTT thường xuyên đạt: 98.07%
- 100% cán bộ, chiến sĩ ngành Công an, Quân đội đạt chiến sĩ khoẻ.
- Số câu lạc bộ TDTT đạt: 1.650 CLB
b. Thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao
Phối hợp với Tổng cục thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ
chức khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất tổ chức Seagame 31 Việt Nam đăng cai tổ
chức năm 2021 tại Nam Định.
Phối hợp tổ chức các trận thi đấu Bóng đá vô địch Quốc gia V-League
2019; Giải vô địch bóng đá quốc gia hạng Nhì, Giải Bóng đá Cúp quốc gia trên
sân vận động Thiên Trường. Phối hợp với Tổng cục thể dục thể thao và Ủy ban
nhân dân huyện Giao Thủy tổ chức giải Cúp Quốc gia Vật Cổ điển, Vật Tự do
toàn quốc năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2019, thể thao Nam Định tham gia
các giải thể thao trong nước và quốc tế đạt 76 huy chương (29 huy chương
Vàng, 19 huy chương Bạc, 28 huy chương Đồng).
2.3. Lĩnh vực Du lịch
Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh triển
khai chuẩn bị tốt các điều kiện và nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu
của khách du lịch trong nước và quốc tế tới Nam Định trong dịp Tết Nguyên
đán, các lễ hội đầu xuân, khai trương mùa du lịch Biển hè 2019.
Tăng cường công tác quản lý, đăng ký lưu trú cho khách du lịch; khảo sát
thực tế, thu thập thông tin về tình hình phục vụ khách du lịch tại một số điểm du
lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh sau các kỳ nghỉ lễ, tết.
Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Nam Định19; Cung cấp
thông tin về du lịch Nam Định tới các doanh nghiệp và khách du lịch trong nước
và quốc tế đến Nam Định; nghiên cứu xây dựng bản đồ du lịch Nam Định trực tuyến.
Tham gia các hội chợ, liên hoan du lịch tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm.
Ước tính 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách tới các điểm tham
quan du lịch của tỉnh đạt 2.434 nghìn lượt, tăng 3,8% so cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, khách du lịch đến các khu du lịch biển đạt 576.000 lượt người (chiếm
23,7% tổng lượng khách), khách công vụ, thăm thân kết hợp du lịch đạt 392.000
lượt người (chiếm 16,1% tổng lượng khách), khách tham quan các di tích lịch sử
và tham dự lễ hội đạt 1.466.000 lượt người (chiếm 60,2% tổng lượng khách).
19

- Phối hợp với Trung tâm phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình ký sự “Khám phá Việt Nam”;
- Phối hợp với Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch tổ chức khảo sát sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ Năm Du lịch quốc
gia 2020.
- Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu tổ chức khai trương mùa du lịch 2019 với chủ đề “Quất Lâm mùa biển hẹn năm 2019”; Du
lịch Thịnh Long.
- Cập nhật thông tin du lịch Nam Định trên Website dulichnamdinh.com và các trang du lịch địa phương trong tỉnh
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Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 636 tỷ đồng, tăng 7,1% so với
cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu ăn uống và lưu trú đạt 437 tỷ đồng
(chiếm 68,7% tổng doanh thu).
3. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch các huyện, thành phố Nam Định
9 tháng đầu năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố
Nam Định đã tích cực chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương
và tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. Trong đó nổi bật là tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy định về
tổ chức lễ hội; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào
mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị; tham mưu, hướng dẫn cơ sở thực
hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương; phối
hợp thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức Ngày
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; đồng thời phòng Văn hóa và Thông tin các
huyện, thành phố tập trung triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại
địa phương.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám
sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động của ngành. Chủ động triển khai
các kế hoạch theo chương trình công tác năm 2019. Tổ chức tốt các hoạt động
tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
và kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị của tỉnh.
Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao có nhiều chuyển
biến tích cực, nhất là hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa
bàn tỉnh được tiến hành thường xuyên đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các biểu
hiện, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể
thao, du lịch trên địa bàn.
Công tác tuyên truyền được thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức phong
phú như: tuyên truyền cổ động trực quan, chiếu phim, triển lãm, trưng bày, biểu
diễn nghệ thuật... Qua đó, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị góp phần đẩy mạnh
các phong trào thi đua yêu nước.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức,
duy trì và phát triển thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia. Thể thao thành
tích cao đạt kết quả tốt trong các giải thể thao quốc tế, khu vực và quốc gia.
Chủ động triển khai công tác thông tin, xúc tiến du lịch để quảng bá hình
ảnh và các điểm đến du lịch Nam Định tới đông đảo du khách trong và ngoài
tỉnh, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh dịch vụ du lịch trong năm.
Tổ chức và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh
về đón Tết Kỷ Hợi 2019, các nội dung công văn số 09/UBND-VP2 ngày
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10/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau
kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các
cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định.
2. Tồn tại, hạn chế
Công tác quản lý lễ hội còn một số tồn tại như: hòm công đức tại một số
di tích chưa được sơn dán chữ đúng quy định; công tác vệ sinh môi trường có
lúc có nơi chưa đảm bảo; vẫn còn tình trạng đổi tiền lẻ; một số hàng quán tự
phát ngay tại khu chính của di tích gây mất mỹ quan, vẫn còn tình trạng thu phí
quá quy định gây bức xúc đối với du khách, dư luận đến mức phải xử phạt…
Việc triển khai một số nhiệm vụ của ngành còn chậm so với thời gian quy
định của văn bản chỉ đạo.
3. Nguyên nhân
Công tác tham mưu ở một số đơn vị còn thụ động dẫn đến một số công
việc tiến độ triển khai còn chậm, sự gắn kết, phối hợp giữa các phòng chuyên
môn, nghiệp vụ với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, với phòng Văn hóa và
Thông tin các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Công tác quản lý nhà nước
1.1. Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt
động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị
của đất nước, của tỉnh (tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2019 và Ngày Hội quốc phòng toàn dân...
1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh, đặc biệt là những giải pháp, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019.
1.3. Hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đề án, quy
định: Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu
Tam phủ của người Việt”; Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (loại hình
lễ hội) trên địa bàn tỉnh Nam Định; Ngân hàng đặt, đổi tên đường, phố và công
trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định.
1.4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tổ chức triển khai
chữ ký số, thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở..
1.5. Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của
Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong
các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
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1.6. Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, xây dựng kế
hoạch, chương trình công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức đánh
giá công tác cải cách hành chính của Sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng
tâm năm 2020, phấn đấu duy trì thứ hạng đã đạt được trong năm 2018.
1.7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ liên quan
đến lĩnh vực quản lý của ngành và các khóa học bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ
cấp xã, phường, hướng dẫn viên năm 2020.
2. Các hoạt động chuyên ngành
2.1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình
- Tiếp tục phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thực
hiện Đề án bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.
- Tiếp tục thực hiện tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (loại hình lễ
hội) trên địa bàn tỉnh Nam Định; tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học lễ hội
đền thờ Đức Thánh Tổ (Yên Xá, Ý Yên) trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa
vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
- Hoàn thiện các hồ sơ di tích và tham mưu tổ chức họp Hội đồng khoa
học cấp tỉnh xem xét, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2019.
- Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”
trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn
chuyên nghiệp trong 3 tháng cuối năm và chuẩn bị chương trình nghệ thuật biểu
diễn chào mừng Tết dương lịch.
2.2. Lĩnh vực thể dục thể thao
- Tiếp tục duy trì các hoạt động thể thao quần chúng; tổ chức các giải thể
thao theo kế hoạch năm 2019.
- Tiếp tục tham gia thi đấu tại các giải thi đấu thể thao thành tích cao do
Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức; tập trung công tác chuẩn bị lực lượng vận
động viên tham gia thi đấu các môn thể thao thành tích cao năm 2020.
- Phối hợp tổ chức các trận thi đấu bóng đá chuyên nghiệp năm 2019 trên
sân vận động Thiên Trường.
2.3. Lĩnh vực du lịch
- Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phối hợp với các Sở,
ngành có liên quan, các huyện và thành phố Nam Định triển khai phát triển sản
phẩm du lịch đa dạng, độc đáo theo Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020.
- Nghiên cứu, định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của
tỉnh, tạo ra điểm nhấn có sức hấp dẫn thu hút đối với du khách trong nước và
quốc tế.
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- Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch
đa dạng, độc đáo. Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch.
3. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn
hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tiếp tục chủ động triển khai thực
hiện tốt kế hoạch Quý IV năm 2019.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định;
(để
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo)
- Các đ/c Lãnh đạo Sở VHTTDL;
- Các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc;
- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm
VHTTTT các huyện, TP;
- Lưu:VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Văn hóa
- Thể thao và Du
lịch
Cơ quan: Tỉnh Nam
Định
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Hiệp
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