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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế 

Trong quý III/2020, Sở tham mưu UBND tỉnh trình và được HĐND tỉnh ban 

hành nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam 

thắng cảnh; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên. Tham mưu UBND tỉnh hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp 

hạng 01 di tích cấp quốc gia và 01 di tích quốc gia đặc biệt.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức phục vụ Lễ dâng hương kỷ 

niệm 110 năm Ngày sinh Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-

10/7/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-

19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020); kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; kế hoạch tổng kết 20 

năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; quy chế quản lý hoạt động quảng cáo 

ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên; quyết định xếp hạng di tích 06 di tích cấp tỉnh; 

kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ 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; chủ trương cải tạo nâng cấp 

hầm rút nước thải sinh hoạt tại nhà ở VĐV, sửa chữa Đài tưởng niệm Núi Nhạn. 

- Trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch về đặt, đổi tên đường và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 Ngày thành 

lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930-05/10/2020); kế hoạch tổ 

chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, năm 2021 – 2022; 

dự thảo báo cáo Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh 

ủy; dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND của 

UBND tỉnh; dự thảo quy định tạm thời quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn 

uống liền bờ trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư dự án “Cổng 

thông tin du lịch thông minh tỉnh Phú Yên”; đề xuất lắp đặt ghế ngồi nhựa Nhà thi 

đấu Lê Trung Kiên, xây dựng nhà tập võ vận động viên tại Trung tâm 

HL&TĐTDTT; chủ trương các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dự kiến tổ 

chức tại tỉnh năm 2021 và tham gia hoạt động do Bộ VHTTDL tổ chức năm 2021. 

Sở đã tổ chức triển khai quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của 

UBND tỉnh); lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố góp ý dự thảo đề án thành lập Công viên địa chất Phú Yên (lần 2). 
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2. Lĩnh vực văn hóa, gia đình 
- Công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, văn hóa cơ sở và văn hóa 

dân tộc: Tổ chức họp Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh về phác 

thảo 12 bức Phù điêu phong cảnh bằng chất liệu đá tại Tháp Phong cảnh thuộc dự án 

Công viên ven biển thành phố Tuy Hòa; xét duyệt nội dung mẫu phác thảo tượng 

chân dung Tổng Bí thư Trần Phú đặt tại Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An. Tổ 

chức 04 buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Bảo tàng; đêm Thơ - Nhạc 

“Trăng Tháp Nhạn” vào các ngày rằm hàng tháng, tại di tích Tháp Nhạn. Tổ chức 

biểu diễn chương trình tuyên truyền lưu động 30 buổi với chủ đề “Sáng mãi niềm 

tin” phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa; tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn 

hóa đọc”. Bảo tàng sưu tầm 17 hiện vật (05 hiện vật về nghề truyền thống làm nước 

mắm, 05 hiện vật về cách mạng kháng chiến, 04 hiện vật gốm Quảng Đức và 03 hiện 

vật đồ thờ cúng). Triển khai lập hồ sơ khoa học 02 di sản văn hóa phi vật thể (nghề 

làm nước mắm Phú Yên, nghề làm bánh tráng Phú Yên) đề nghị đưa vào danh mục 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  

- Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và nếp sống gia đình: Tổ chức tập huấn về xây dựng nếp sống văn hóa và gia 

đình; tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020; tổng kết triển khai, 

thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến 

năm 2020. Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tỉnh Phú Yên; 

Hội nghị chuyên đề về “Kỹ năng tổ chức truyền thông, tư vấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình trong sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng 

chống bạo lực gia đình”; phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giáo dục nhân cách 

từ gia đình gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh trong bối cảnh hiện nay”; phối hợp hợp tác sản xuất chương 

trình truyền hình lĩnh vực gia đình và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa trên sóng Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Chuẩn bị các nội dung 

để tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai 

đoạn 2000-2020. Hoàn tất hồ sơ 03 xã đăng ký Nông thôn mới nâng cao. 

- Công tác tuyên truyền, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và nghệ thuật biểu 

diễn: Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan với 472,6 m2 pano các loại nhân các 

ngày lễ, kỷ niệm. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển tổ chức dàn dựng 04 chương trình, tổ chức 

biểu diễn trong tỉnh 49 buổi (trong đó, 37 buổi phục vụ vùng sâu, vùng xa); tổ chức 

98 buổi chiếu với 06 bộ phim tài liệu, 03 bộ phim truyện và 03 bộ phim hoạt hình 

(nội dung tuyên truyền do Cục Điện ảnh cung cấp) thu hút gần 150 lượt người xem/ 

buổi, phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển. 

- Thư viện tỉnh bổ sung 676 tên/902 bản sách, 241 loại báo, tạp chí; cấp mới 

và gia hạn 380 thẻ; có 19.124 lượt bạn đọc đến thư viện đọc sách, báo và truy cập 

thông tin (trong đó thành phần bạn đọc thiếu nhi là 6.123 lượt), số tài liệu được bạn 

đọc sử dụng là 26.408 lượt (trong đó có 13.242 lượt tài liệu thiếu nhi); có 3.530 lượt 

bạn đọc truy cập trang web thư viện; tổ chức trưng bày 04 đợt nhân các ngày kỷ 

niệm trong quý 3/2020 với 200 bản sách; triển lãm 500 bản sách nhân Đại hội Đảng 
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bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền giới thiệu và phục vụ sách lưu động với chủ đề 

“Chuyến xe tri thức”; khảo sát và tặng 900 bản sách phục vụ cho việc thành lập thư 

viện tư nhân và thư viện xã; luân chuyển 300 bản sách đến 03 thư viện xã.  

3.  Lĩnh vực thể dục thể thao 

Triển khai xây dựng 02 Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Phú Yên 

giai đoạn 2020-2025” và Đề án “Phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Phú Yên 

giai đoạn 2020-2025”. Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức giải vô địch 

trẻ quốc gia môn thể dục Aerobic; tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 năm 2020 

tại tỉnh Phú Yên. Tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 (Cúp Tatanol); . Tham gia giải 

cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc đạt 02 huy chương bạc, 01 huy chương đồng. 

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức giải thể thao Người 

khuyết tật tỉnh; phối hợp với Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổ chức giải bóng chuyền truyền thống Nông dân - Nông nghiệp lần thứ XIV.  

Cử 07 đội thể thao tham gia thi đấu các giải toàn quốc (bóng đá U17, U15, 

bóng đá thiếu niên, bóng đá nhi đồng, karate (miền Trung, Tây Nguyên), 

kickboxing, aerobic) đạt 40 huy chương các loại (trong đó có 06 vàng, 05 bạc, 16 

đồng và 13 cấp I). Tổ chức kiểm tra tuyển chọn VĐV các môn Boxing, Điền kinh và 

Bóng chuyền Bãi biển để tập trung đào tạo, huấn luyện. 

4. Lĩnh vực du lịch 

- Sở ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch Phú Yên 

năm 2020; thông báo mở lớp giao tiếp tiếng Nga cơ bản trong lĩnh vực du lịch và đối 

ngoại. Phối hợp tổ chức Lễ khai trương tuyến du lịch Cao nguyên Vân Hòa – Phú 

Yên và kỷ niệm Ngày du lịch thế giới (27/9). 

- Công tác xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch: Tổ chức phát động chương 

trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” gắn với Hội nghị Xúc tiến, kích cầu du 

lịch 2 tỉnh Phú Yên - Gia Lai. Tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày 

thành lập ngành du lịch Việt Nam. Tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2020. Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên thực hiện Chương 

trình truyền hình “Về Xứ Nẫu” với chủ đề “Phú Yên - Hấp dẫn và thân thiện”. Hỗ 

trợ một số đoàn làm phim thực hiện chương trình khảo sát và ghi hình tại Phú Yên; 

đón 02 đoàn khảo sát kích cầu du lịch về khảo sát sản phẩm du lịch Phú Yên. 

- Quản lý cơ sở lưu trú du lịch: lấy ý kiến các ngành về dự thảo quy chế phối 

hợp quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trên địa 

bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định 04 khách sạn 1 sao và 01 khách sạn 3 sao; kiểm tra điều 

kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ đối với 55 cơ sở kinh doanh lưu 

trú du lịch.  

- Trong quý III/2020, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 301.900 lượt, 

giảm 39,1% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 719 lượt, giảm 95,8% so với 

cùng kỳ. Tổng lượt khách được các cơ sở lưu trú đón tiếp là 158.277 lượt, giảm 

40,37% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đón 826 lượt, giảm 77,9% so với 

cùng kỳ. Tổng doanh thu trong hoạt động du lịch đạt 155,44 tỷ đồng, giảm 70,2% so 

với cùng kỳ, trong đó doanh thu lưu trú đạt 45,77 tỷ đồng, giảm 23,8% so với cùng 

kỳ. Khách tham quan tại 02 điểm di tích, thắng cảnh Gành Đá Đĩa và Bãi Môn - Mũi 

Đại Lãnh là 162.191 lượt khách, giảm 37,7% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế 
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là 209 lượt, giảm 92,7% so với cùng kỳ). Doanh thu bán vé đạt 2.869,58 triệu đồng, 

giảm 31,3% so với cùng kỳ. Riêng tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, khách 

tham quan đạt 35.046 lượt, giảm 14,8% so với cùng kỳ. Phục vụ 1.514 khách tham 

quan nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh, trong đó có 02 khách nước ngoài. 

- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 

736.540 lượt, giảm 39,6% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 6.930 lượt, giảm 

82,1% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách được các cơ sở lưu trú đón tiếp là 446.600 

lượt, giảm 43,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đón 5.475 lượt, giảm 

53,62% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trong hoạt động du lịch đạt 568,34 tỷ đồng, 

giảm 61,1% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu lưu trú đạt 112,85 tỷ đồng, giảm 

37,03% so với cùng kỳ. Lượt khách tham quan tại 02 thắng cảnh Gành Đá Đĩa và 

Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh đạt 375.908 lượt khách, giảm 39% so với cùng kỳ (trong 

đó có 4.516 lượt khách quốc tế, giảm 58,2% so với cùng kỳ). Doanh thu bán vé đạt 

6,06 tỷ đồng, giảm 31,8% so với cùng kỳ. Riêng tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp 

Nhạn đạt 99.466 lượt khách, giảm 17,4% so với cùng kỳ. 

Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 360 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; trong đó 

có 03 khách sạn 5 sao, 02 khách sạn 4 sao, 03 khách sạn 3 sao, 06 khách sạn 2 sao, 

43 khách sạn 1 sao, 64 khách sạn, 87 nhà nghỉ và 26 homestay đáp ứng đủ điều kiện 

tối thiểu kinh doanh lưu trú du lịch; một số cơ sở lưu trú khác đang làm thủ tục đăng 

ký thẩm định công nhận loại hạng theo quy định. Tổng số buồng lưu trú du lịch hiện 

có khoảng: 5.935 buồng, trong đó có khoảng 900 buồng đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao. 

Tổng số lao động trong lĩnh vực du lịch khoảng 6.270 người. 

5. Công tác khác 

5.1. Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức 06 cuộc kiểm tra đột xuất với 157 tổ 

chức, cá nhân kinh doanh hoạt động quảng cáo, kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành, 

hướng dẫn viên du lịch và công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Qua kiển tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp (01 tổ chức 

không thông báo nội dung quảng cáo trên bảng quảng cáo đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo, 03 cá nhân hướng dẫn viên du lịch không đeo 

thẻ trong quá trình hoạt động hướng dẫn) với số tiền 4.600.000 đồng. Đồng thời, 

Thanh tra Sở phối hợp với Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể tại 05 di 

tích di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.   

5.2. Công tác tổ chức, pháp chế, thi đua, khen thưởng: Ban hành đề án vị trí 

việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tại đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở. Bổ nhiệm chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức 

chuyên ngành thư viện cho 03 trường hợp và chuyên ngành di sản văn hóa 05 trường 

hợp. Điều động 01 công chức, phân công công tác 01 trường hợp, tuyển dụng 02 hợp 

đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí 02 trường 

hợp, giải quyết thôi việc cho 03 trường hợp (trong đó: 01 viên chức và 02 hợp đồng 

theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP), giải quyết chính sách tinh giản biên chế nghỉ hưu 

trước tuổi đợt II/2020 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP cho 03 trường hợp; giải 

quyết chính sách tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi đợt I/2021 theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP cho 03 trường hợp; giải quyết 01 trường hợp viên chức có nguyện 

vọng chuyển công tác về Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã Đông 
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Hòa. Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Tham mưu, đề xuất khen 

thưởng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định (1) .  

5.3. Công tác cấp phép và ban hành văn bản: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, đã tiếp nhận và giải quyết 147 hồ sơ các loại (120 hồ sơ Thông báo quảng cáo; 

01 hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; 01 hồ sơ cấp giấy phép tượng đài; 04 

hồ sơ lĩnh vực Thể dục thể thao; 09 hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; 02 hồ sơ 

cáp giấy phép kinh doanh lữ hành; 02 hồ sơ thu hội giấy phép kinh doanh lữ hành; 

08 hồ sơ thẩm định cơ sở lưu trú du lịch. Sở đã ban hành 942 văn các loại (trong đó 

có  76 quyết định).  

5.4. Công tác trùng tu tôn tạo bảo tồn các di tích, danh thắng và đầu tư xây 

dựng: Tổ chức triển khai thi công, lắp đặt hoàn thành công trình sửa chữa, cải tạo 

Nhà Văn hóa Diên Hồng và Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Hoàn thành thủ 

tục chuẩn bị đầu tư, hồ sơ thiết kế ý tưởng trưng bày và thiết kế sơ bộ trưng bày Nhà 

lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Hoàn thành việc cắm mốc và bàn giao mốc giới 

ngoài thực địa cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý di tích tỉnh 

quản lý. Hoàn thành công tác lập trang mạng xã hội fanpage cho 4 điểm di tích do 

Sở quản lý (Gành Đá Đĩa, Bãi Môn- Mũi Đại Lãnh, Tháp Nhạn, Vũng Rô); triển 

khai cải tạo một số công trình phụ tại danh thắng Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Đại 

Lãnh và Tàu không số Vũng Rô. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2020 

1. Tập trung tuyên truyền và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Phú Yên lần XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội 

thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025. Tiếp tục tập trung 

triển khai các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra. 

2. Tham mưu UBND tỉnh và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên (05/10/1930-

05/10/2020); 56 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu không 

số (28/11/1964-28/11/2020); Chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11); 

Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); 60 năm Đồng Khởi Hòa Thịnh 

(22/12/1960-22/12/2020); dâng hương tưởng niệm 24 năm ngày mất của Luật sư-

                                                 
1 Trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hội đồng Thi đua - |Khen thưởng tỉnh đề nghị tặng thưởng 

Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Trình Bộ VHTTDL đề 

nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 và trong thực hiện Đề án “Đẩy 

mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”. Trình Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Đề nghị Sở giáo dục và Đào 

tạo trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đọan 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh tặng Bằng 

khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh 

niên giai đoạn 2011-2020. Đề nghị và được Sở Tư pháp trình Bộ Tư pháp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư 

pháp” cho 03 trường hợp. Giám đốc Sở VHTTDL tặng giấy chứng nhận cho 04 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích 

trong đợt tham dự Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Phú Yên năm 2020; 09 đơn vị đạt thành tích trong đợt tham dự 

Hội thi CLB Gia đình phát triển bền vững tỉnh Phú Yên năm 2020.   
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Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (24/12/1996-24/12/2020) và các hoạt động văn hóa theo 

kế hoạch. 

3. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 410 năm 

Phú Yên hình thành và phát triển; kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 

tỉnh; đề án thành lập Công viên địa chất toàn cầu Phú Yên; kỷ niệm 20 năm Ngày 

gia đình Việt Nam năm 2021; tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân năm 

2021; quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di 

tích và xây dựng quy chế làm việc của hội đồng. Tổ chức Hội nghị triển khai Luật 

Thư viện và các văn bản liên quan về thư viện; Hội thảo Phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng nông thôn mới; Hội nghị tổng kết 20 năm thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Hội diễn tiếng hát 

người cao tuổi. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xác lập ngân hàng tên đường 

và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hoạt động Tuần lễ học tập suốt 

đời, tại Thư viện. Phối hợp Cục Điện ảnh tổ chức và tham gia lớp bồi dưỡng phổ 

biến phim năm 2020 tại Phú Yên. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng các 

khu dân cư về xây dựng đời sống văn hóa và gia đình; tổ chức giám sát phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” ở cơ sở. 

4. Trình UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển thể dục thể thao quần chúng và 

đề án thể thao thành tích cao tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2025. Báo cáo tổng kết 

thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020. Tổng kết thực hiện 

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ 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. Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên cơ sở về chương trình bơi an toàn phòng, chống 

đuối nước trẻ em khu vực các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Phối hợp với Tổng cục 

Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức vòng chung kết giải bóng đá 

nhi đồng toàn quốc. Tổ chức giải khiêu vũ thể thao, quần vợt các lứa tuổi vô địch 

Futsal, bóng đá và bóng chuyền (các trường chuyên nghiệp), giải việt dã về nơi đón 

ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam (Mũi Đại Lãnh - Phú Yên).  

5. Trình UBND tỉnh dự thảo quy chế phối hợp quản lý nhà ở có phòng cho 

khách du lịch thuê (homestay); kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển du lịch giai 

đoạn đến năm 2030; đề xuất chủ trương xây dựng đề án du lịch cộng đồng; kế hoạch 

đào tạo nguồn nhân lực du lịch Phú Yên giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai kế 

hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch Phú Yên giai đoạn 2016-2020. Tổ chức kiểm 

tra điều kiện tối thiểu về vật chất kỹ thuật và dịch vụ đối với cơ sở lưu trú du lịch. 

Phối hợp các địa phương tổ chức các lớp tập huấn du lịch cộng đồng tại Làng rau 

Ngọc Lãng, Buôn Lê Diêm, Buôn Xí Thoại.  

6. Triển khai thực hiện, phổ biến quy định và báo cáo kết quả xây dựng, thực 

hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các quy trình xét tuyển viên 

chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020. 

7. Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước; đề án tổ chức khai thác dịch vụ tại một số di tích lịch sử, kiến trúc nghệ 

thuật và danh lam thắng cảnh. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sử dụng ngân sách, 

điều chỉnh ngân sách các tháng còn lại của năm 2021. 
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8. Trình UBND tỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trưng bày Bảo 

tàng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu đi bộ 

ngắm cảnh quan di tích thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa; báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng dự án trưng bày Nhà lưu niệm Chủ tịch-Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu di tích lịch 

sử Tàu Không số Vũng Rô và dự án mở rộng bãi đậu xe và tôn tạo cảnh quan di tích 

thắng cảnh Gành Đá Đĩa; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 di tích kiến trúc nghệ thuật 

quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn; hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành công trình Sửa 

chữa, cải tạo Nhà Văn hóa Diên Hồng và Nhà lưu niệm Chủ tịch-Luật sư Nguyễn 

Hữu Thọ; đề cương nhiệm vụ khảo sát, đo đạc bổ sung khoanh vùng bảo vệ một số 

di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh (theo ý kiến thỏa thuận của Bộ VHTTDL); hồ sơ 

thanh quyết toán các khối lượng xây dựng hoàn thành theo quy định trong năm 2020. 

9. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các tổ chức, 

cá nhân hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên (theo Quyết định số 151/QĐ-SVHTTDL, ngày 18/6/2020). Tiếp tục công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quản lý tốt tài 

sản, tài chính đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cơ quan, đơn vị. 
 

Trên đây, là báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý III năm 2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên./.  
 

Nơi nhận:                                                                                
- Bộ VHTTDL; 

- CQĐD Văn phòng Bộ VHTTDL tại Đà Nẵng; 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Đ/c Phan Đình Phùng- PCT.UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP. Hien. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thái 
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