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Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Công tác quản lý nhà nước
1.1. Công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản
Chủ động tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Ban Chỉ đạo,
Ban Tổ chức cấp tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực
quản lý của ngành:
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Ngân hàng tên
đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; ban hành văn bản đề nghị
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di
sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; ban hành văn
bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TTg ngày 04/02/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Kế
hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy
Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch
triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày
Gia đình Việt Nam năm 2020; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Du
lịch tỉnh Nam Định.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ
đạo, phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 05 năm đón Bằng UNESCO ghi danh “Thực
hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại; quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
(02 di tích: đền Miễn Hoàn, đền Thi Liệu, xã Đại Thắng, Vụ Bản); phê duyệt,
quyết định đưa vào danh mục kiểm kê di tích huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên và
nhiều dự án tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh trong Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020.
- Trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” báo cáo kết quả thực hiện phong trào của tỉnh năm 2019 và xây dựng kế
hoạch năm 2020.
- Trình các Ban Tổ chức: giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020,
giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2020 trên Sân vận động Thiên Trường tỉnh
Nam Định ban hành Kế hoạch tổ chức năm 2020, quyết định thành lập các Tiểu
ban giúp việc và phân công nhiệm vụ các thành viên.

Xây dựng dự thảo các Đề án trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
trong năm 2020: Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ
dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc địa phương quản lý;
Đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025, định
hướng đến năm 2030.
Ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện chương trình công tác trọng
tâm năm 2020 của ngành1; sơ kết, tổng kết các nội dung liên quan lĩnh vực quản
lý theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành chủ trì và
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch2. Trong 9 tháng đầu năm Sở ban hành trên 800
văn bản và tiếp nhận, xử lý 2294 văn bản các loại. Các văn bản đều được gửi,
nhận trên hệ thống điều hành văn bản điện tử của Sở và tổ chức thực hiện hiệu
quả, đúng quy định.
1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành
Tập trung 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 nhiều hoạt động văn hóa,
thể thao và du lịch nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày kỷ
niệm trong 9 tháng đầu năm 20203; đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị
số 26/CT-TTg, 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.
Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
theo sự chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và của Bộ Văn

1 Kế hoạch tuyên truyền quý I, II và kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Kế hoạch
tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, phương hướng
nhiệm vụ giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn
2019-2020; Kế hoạch thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn
2020-2025; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn 2045; Kế hoạch cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2025; Kế hoạch phát
triển ngành giai đoạn 2020-2025; Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín
ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định…
2
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng
kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã
hội; Tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 20212030; Tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Quy hoạch
tổng thể hệ thống bảo tàng; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác quản lý và tổ chức lễ hội; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 07CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng; Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát
triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải
quyết công việc…
3
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), mừng Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020;
110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (1910-2020) và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng gắn với hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ
Áo dài Việt Nam 2020”; Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Thể thao Việt Nam 27/3; kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và Quốc tế lao động 1-5; kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020); 75 năm Ngày truyền thống
ngành Văn hóa-Thông tin Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020); Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V; Đại hội
Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX…
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hóa, Thể thao và Du lịch. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của
Sở, Tổ thường trực Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng
thành viên; đồng thời, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp ban
hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.
Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công phục vụ Đại hội Thi đua
yêu nước tỉnh Nam Định; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX,
nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng: công tác trang trí,
khánh tiết, hội trường, tuyên truyền cổ động trực quan, chương trình nghệ thuật
chào mừng, tổ chức triển lãm hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh giai
đoạn 2015-2020…
Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo sự chỉ đạo của đơn
vị Khối trưởng Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội, Cụm trưởng Cụm thi đua các
tỉnh đồng bằng sông Hồng nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: đăng ký thi đua năm 2020, ký kết giao
ước thi đua bằng hình thức trực tuyến trước tình hình dịch bệnh phức tạp…; xây
dựng bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm các huyện, thành phố, đơn vị trong việc
thực hiện các phong trào thi đua của ngành phát động, góp phần nâng cao chất
lượng công tác đánh giá, phân loại cuối năm.
Phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội
nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, giám định tư pháp và quán triệt các
văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du
lịch các tỉnh khu vực phía Bắc; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ
làm công tác VHTTDL các địa phương do Bộ VHTTDL tổ chức; phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kịch bản, trưng bày triển lãm, thuyết
minh tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển,
đảo Việt Nam năm 2020 tại Thanh Hóa đạt giải Nhì toàn đoàn; cung cấp thông
tin, dữ liệu phục vụ triển khai vận hành hệ thống điều hành, tương tác nội bộ của
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nam Định. Tổng kết 10 năm Chương trình
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai
đoạn 2021-2030; đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành
chính 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tích cực tích cực tuyên truyền, vận động cán
bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2020;
phát động cuộc thi tìm hiểu quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá,
cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân
khấu, điện ảnh;
Hoàn thiện và báo cáo Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các
đề án trong việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ
thống tổ chức và quản lý, nâng cáo chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch4; tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức vào
4
Đề án hợp nhất Ban Quản lý Di tích và Danh thắng và Bảo tàng tỉnh; Đề án hợp nhất Trường Nghiệp vụ Thể
dục thể thao và Trung tâm Đào tạo vận động viên Bóng đá; Đề án thực hiện tinh giản biên chế.
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làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại
theo đúng quy định, kịp thời.
1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra
Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các
quy định của pháp luật trong việc tổ chức các hoạt động và kinh doanh dịch vụ
văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định; kiểm tra hoạt động lễ
hội, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa tại các lễ hội; kiểm tra
việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng số cơ sở
được kiểm tra là 43 cơ sở, đình chỉ hoạt động 01 cơ sở kinh doanh karaoke, xử
phạt 04 cơ sở quảng cáo.
Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật
phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác
tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được duy trì thường xuyên
theo đúng quy định của pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch nhận được 01 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở.
2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 9 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tập trung tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền và
các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của từng đơn vị do một số hoạt động
chuyên ngành có tập trung đông người bị hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động.
2.1. Lĩnh vực Văn hóa, gia đình
a. Hoạt động Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc
Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt Quy định về phân cấp quản lý, bảo
vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kịp thời chấn chỉnh công tác tu bổ,
tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa của địa phương trong Chương trình mục tiêu
phát triển văn hoá giai đoạn 2016-2020.
Tổ chức Chợ Tết với chủ đề “Một thoáng thành Nam” năm 2020 tại Bảo tàng
tỉnh góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa và phát triển du lịch
với nhiều hoạt động phong phú như: triển lãm “Thành Nam xưa”; trưng bày triển
lãm hoa, cây cảnh, ảnh du lịch; giao lưu cổ vật thường niên; trình diễn văn hóa phi
vật thể (hát văn, ca trù, múa rối nước...). Duy trì hoạt động mở cửa, đón tiếp khách
tham quan học tập, trải nghiệm sau khi được phép hoạt động trở lại; hỗ trợ, giúp đỡ
các ngành, các địa phương xây dựng nhà truyền thống, tập trung nghiên cứu, sưu
tầm hiện vật, tài liệu...
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 các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình
thức: Xây dựng các cụm pano, kẻ vẽ chăng treo pano, băng zôn, khẩu hiệu, trên hệ
thống loa phát thanh và xe thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh
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và Triển lãm về các nội dung: kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Đại hội đảng
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các văn bản quy phạm
pháp luật về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; quy định về việc thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 của tỉnh, của ngành...
Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày trong 9 tháng đầu năm 2020: triển
lãm chủ đề “Thành Nam xưa”, “Sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và Nhân dân
tỉnh Nam Định”; trưng bày, triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, “ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của
Chủ tịch Hồ Chí Minh” ; trưng bày và giới thiệu sách, bài báo, tạp chí, Thông tin
thư mục tại Thư viện tỉnh; Triển lãm kết quả thực hiện phong trào Thi đua yêu
nước giai đoạn 2015-2020 của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh phục vụ
Đại hội Thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX...
Tổ chức chiếu phim tại 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 Canh Tý 2020; Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam
30/4; Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”; chào mừng Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX...
Tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, nổi bật như: chương trình
“Chào năm mới năm 2020” nhân dịp Tết dương lịch 2020, chương trình “Tết quê
hương” lần thứ 5 vào đêm Giao thừa Tết nguyên đán Canh Tý và các hoạt động
biểu diễn nghệ thuật đường phố: giao lưu các câu lạc bộ Hiphop, biểu diễn
Acoustic, các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố nhân dịp các nghỉ lễ,
chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh…
Nhà hát nghệ thuật truyền thống tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trong
và ngoài tỉnh; biểu diễn tại các lễ hội xuân Canh Tý tại các huyện, thành phố
Nam Định; Sáng tác, thu âm, dựng MV các ca khúc, tác phẩm hát chầu văn, hát
chèo, cải lương… tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tham gia Liên hoan
nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sỹ Công an nhân
dân” lần IV năm 2020 tại Hà Nội với thành tích 01 Huy chương Vàng, 01 Huy
chương Bạc cá nhân và Bằng khen cho vở diễn “Hải Âu trắng”.
c. Hoạt động thư viện
Tổ chức thành công Hội Báo Xuân Canh Tý 2020 tại Thư viện tỉnh. Tiếp tục
nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, thường xuyên bổ sung, xử lý tài liệu đảm
bảo theo quy định. Tăng cường công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi hè 2020 với
việc mở rộng kho tàng; mua sắm, lắp đặt, bài trí, sắp xếp lại các trang thiết bị cho
phòng đọc đảm bảo thiết kế phù hợp và tính thẩm mỹ, tăng hiệu quả phục vụ bạn
đọc. Trong 9 tháng năm 2020, số tài liệu đã bổ sung và được xử lý kỹ thuật tại
Thư viện tỉnh gồm 6900 bản sách; 98 đầu báo, tạp chí; phục vụ 50.000 lượt bạn
đọc/150.000 lượt tài liệu; cấp đổi 3.300 thẻ bạn đọc; phối hợp với Phòng Giáo dục
các huyện và thành phố tổ chức phục vu xe ô tô thư viện lưu động cho các
trường học trên địa bàn tỉnh: Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Tiểu học Chu
Văn An, THCS Trần Bích Lan, THPT Trần Văn Lan, THCS Yên Quang...
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d. Công tác gia đình
Xuất bản tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí ứng xử trong gia đình nhân
Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình
Việt Nam năm 2020; hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác gia đình,
công tác phòng, chống bạo lực gia đình và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày
Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực
gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); 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, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.
2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao
Tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao chào Xuân Canh Tý 2020: biểu
diễn võ thuật; thi đấu Cờ Bỏi …trên địa bàn thành phố Nam Định; hướng dẫn
các địa phương, các ngành tổ chức các hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm 90
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón tết Canh Tý và kịp thời
hướng dẫn, khuyến khích nhân dân lựa chọn hình thức vui chơi, giải trí, tập luyện
thể dục thể thao tại gia đình hoặc địa điểm thích hợp, an toàn trong giai đoạn cả
nước chung tay đẩy lùi Covid.
Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng chống đuối nước
tỉnh Nam Định năm 2020; phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tỉnh thực hiện
chương trình phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho học sinh.
Tổ chức thành công Lễ khai mạc giải Cup quốc gia năm 2020 và trận đấu
chính thức đầu tiên của bóng đá Việt Nam được phép cho khán giả vào sân sau
khi dịch Covid-19 được kiểm soát đợt 1; các trận thi đấu trên sân vận động Thiên
Trường theo đúng quy định của Ban Tổ chức Giải bóng đá vô địch quốc gia Vleague 2020, Giải bóng đá vô địch hạng Nhì 2020.
Các đội tuyển thể thao thành tích cao thi đấu đạt kết quả 06 HCV, 04HCB,
11HCĐ5. Đội tuyển bóng đá U13, U15, U17, Đội bóng đá Hạng nhì Nam Định
tích cực công tác tập luyện và tham gia thi đấu tại các giải: Giải bóng đá Thiếu
niên và Nhi đồng toàn quốc năm 2020 (tại Phú Thọ); Giải bóng đá U15 Quốc gia
2020 (tại Hưng Yên), Giải bóng đá U17 Quốc gia 2020 (tại Hà Nội); Giải bóng
đá Hạng nhì Quốc gia 2020.
2.3. Lĩnh vực Du lịch
Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh
chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn
thực phẩm đảm bảo an toàn cho cho du khách trong dịp Tết nguyên đán và các lễ
hội, kỳ nghỉ lễ năm 2020; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
trong việc thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid5

Giải Vô địch Bơi - Lặn nhóm tuổi toàn quốc năm 2020 đạt 02 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng; Giải Vô
địch Vật dân tộc toàn quốc năm 2020 đạt 02 Huy chương Đồng; Giải Vô địch vật trẻ các lứa tuổi toàn quốc năm
2020 đạt 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng; Giải Vô địch các CLB Kickboxing toàn quốc năm 2020 đạt
01 Huy chương Đồng; Giải Vô địch Wushu toàn quốc năm 2020 đạt 02 Huy chương Đồng; Giải Điền kinh Cúp
tốc độ 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 06 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc và 02 Huy chương Đồng.
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19: các cơ sở du lịch phối hợp thực hiện trong việc sàng lọc các khách du lịch
cần cách ly; các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tạm dừng không tổ chức các
tour du dịch đón khách từ tỉnh ngoài về địa bàn tỉnh.
Tổ chức phát động kích cầu du lịch nội địa hưởng ứng chương trình “Người
Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; phối hợp với Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa
Diều Việt Nam (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) tổ chức Liên hoan Diều toàn
quốc lần thứ nhất tại Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Diều Việt Nam (Nhà
hàng Cánh diều vàng, thành phố Nam Định).
Đăng ký sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2021.
Phối hợp Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình - Đài truyền hình
Việt Nam sản xuất chương trình: “S Việt Nam - Chào thế giới” quảng bá một số
món ăn đặc sản địa phương và một số làng nghề của tỉnh; phối hợp Ban truyền
hình đối ngoại - Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình phim “Nhịp
đập Việt Nam” quảng bá một số làng nghề truyền thống của Nam Định.
9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do virut COVID-19 gây ra nên kết quả kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh giảm
mạnh so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng lượng khách tới các điểm tham quan du lịch của tỉnh ước đạt
1.067.000 lượt, bằng 41.7% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu từ hoạt động du
lịch ước đạt 315 tỷ đồng, bằng 49.5% so với cùng kỳ năm 2019.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tiếp tục thường xuyên cập nhật, theo dõi và thực hiện nghiêm các giải
pháp phòng, chống dịch đã đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp để chủ động,
kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh; đề cao kỷ luật,
kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác
phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, hoang mang, dao động.
2. Tập trung hoàn thiện và trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
các đề án theo kế hoạch năm 2020:
- Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu
Tam phủ của người Việt”.
- Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng
đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc địa phương quản lý.
- Quy định về việc khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt
thành tích cao tại các giải thi đấu thể dục thể thao.
- Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 05 năm ngày UNESCO ghi danh
“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi
vật thể đại diện của nhân loại.
- Đề án phát triển TDTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025, định hướng
đến năm 2030.
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2. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết
số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng môi trường văn hóa lành
mạnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nam Định”; Ban Chỉ đạo Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh tổng kết 20 năm
thực hiện hiệu quả phong trào trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát, đánh giá việc
bình xét các danh hiệu văn hóa theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của
Chính phủ; báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt
Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; báo cáo kết quả triển khai Chương trình
hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 và các văn
bản, đề án có liên quan đến công tác gia đình theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL và
UBND tỉnh.
3. Tập trung công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao,
du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020: chào
mừng thành công đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX tiến tới
Đại hội lần thứ XIII của Đảng…
4. Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét
tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản
văn hóa phi vật thể lần thứ Ba- năm 2021; xây dựng Kế hoạch rà soát, kiểm tra
công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản các di tích cấp quốc gia, di tích cấp
tỉnh.
5. Tổ chức thực hiện việc xuất bản ấn phẩm về Hương ước, quy ước tiêu
biểu và những điểm sáng trong thực hiện nếp sống văn hóa văn hóa, văn minh
trên địa bàn tỉnh.
6. Tổ chức luyện tập vở diễn mới tham gia Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên
Chèo toàn quốc năm 2020.
7. Tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam
Định, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, Đại hội thể thao Đông Nam Á
Seagames 31. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên
thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp nhằm duy trì thành tích của thể
thao Nam Định khi tham gia các giải thể thao quốc gia, khu vực, quốc tế.
8. Trình các cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội Bảo vệ và phát huy
di sản "Thực hành tin ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tỉnh Nam Định
9. Tổ chức Tổng kết, đánh giá công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Bộ VHTTDL;
- Tỉnh ủy Nam Định;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;
- Lưu: VT.

Nguyễn Tiến Dũng
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