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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm 

 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 

 

I. Kết quả hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm  

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

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Tập trung tổ chức các hoạt động phục 

vụ các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước; tổ chức thành công Đại hội 

Thể dục thể thao các cấp và Đại hội TDTT tỉnh; Đại hội các chi bộ trực thuộc 

nhiệm kỳ 2022-2025; triển khai nội dung liên quan tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 30 năm tái lập tỉnh; tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch năm 2022; Hội nghị Sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Hội 

nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Chuẩn bị các nội dung liên 

quan cùng lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chủ 

động làm việc với Đoàn Tổng cục Du lịch về đăng cai Năm du lịch Quốc gia 

2023; phục vụ buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Sở về thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm 2022. Phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Công an kiểm tra về chấp 

hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy 

chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại Sở; Đoàn kiểm tra của Cục Thống kê kiểm tra 

tình hình sử dụng số liệu thống kê; Đoàn Thanh tra tỉnh kiểm tra xác minh tài sản 

thu nhập năm 2022; Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc sử dụng Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Sở năm 2022; làm việc với 

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh về hợp tác trên lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch giữa Bình Thuận và Ấn Độ trong năm 2022; Tập đoàn 

Riyada Group về trao đổi tìm cơ hội hợp tác quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh 

đến thị trường Trung Đông. 

1.2. Công tác tham mưu UBND tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh nhiều văn 

bản chỉ đạo chuyên ngành, nổi bật là Quyết định phê duyệt Đề cương và dự toán 

lập Đề án đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối 

nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 năm (từ năm 2017 đến 

cuối năm 2021); Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm tái lập 

tỉnh Bình Thuận; tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại Đền thờ 

Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa; triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát 

huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh”; Quyết định về phê duyệt Đề 

án Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030; Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa - 
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Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2022; tổ chức Cuộc thi “Khát vọng 

Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng 

đầu thế giới năm 2045”… 

1.3. Thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu UBND tỉnh giao năm 2022: Căn cứ 

10 nhiệm vụ chủ yếu được UBND tỉnh giao năm 2022 và giao chỉ tiêu kế hoạch 

kinh tế - xã hội năm 2022 (tại Quyết định số 192/QĐ-UBND, ngày 20/01/2022, 

Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2022), Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã chủ động ban hành Quyết định số 65/QĐ-SVHTTDL ngày 15/02/2022 

về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022, Quyết 

định số 174/QĐ-SVHTTDL ngày 13/4/2022 về giao bổ sung nhiệm vụ chủ yếu 

năm 2022 và Kế hoạch hoạt động VHTTDL năm 2022 để các phòng chuyên 

môn, các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện. Đến nay, đã hoàn thành 4/10 

nhiệm vụ, 6/10 nhiệm vụ đang thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. 

- Nhiệm vụ đã hoàn thành: 

+ Phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức, 

cộng tác viên Thể dục thể thao cơ sở theo "Chương trình mục tiêu Quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới" (với 111 người tham gia). 

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai đồng bộ, quyết liệt Kế hoạch của UBND 

tỉnh, Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số
 
đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030: khai trương và đi vào hoạt động chính thức Cổng Thông tin du lịch 

thông minh tỉnh Bình Thuận (ngày 12/4/2022) và Hội chợ du lịch trực tuyến; 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030 (số 294/KH-UBND ngày 28/1/2022 của 

UBND tỉnh); ban hành Kế hoạch triển khai “chương trình chuyển đổi số ngành 

thư viện tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (2267/KH-

UBND ngày 23/6/20220); cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông các 

thông tin, số liệu liên quan về đầu tư công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 của Ngành; đăng ký tham gia lớp 

bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, xây dựng quy trình làm việc số và 

phương thức triển khai nền tảng công nghệ số vào tổ chức, đơn vị; ban hành 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (số 183/QĐ-SVHTTDL ngày 20/4/2022) và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 190/QĐ-SVHTTDL 

ngày 27/4/2022). 

+ Đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần 

thứ IX năm 2022 với 16 môn thi đấu. 

+ Tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 

2022 (đã trao 01giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích). 

- Nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện: 

+ Tổ chức triển khai, tham mưu đầy đủ 100% và đúng thời hạn các báo 

cáo, ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh. Đến nay đã hoàn thành 4 nhiệm vụ trong Chương trình công tác, 

còn 5 nhiệm vụ đang thực hiện; cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ 
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UBND tỉnh giao, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên “Phần mềm quản lý công việc 

được giao của tỉnh”. 

+ Tính đến hết ngày 31/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực 

hiện được trên 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách được UBND 

tỉnh giao năm 2022, một số nội dung đã vượt chỉ tiêu giao; tiến độ thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của UBND tỉnh giao cho đơn vị đạt 10,088 

tỷ/ 83,224 tỷ đồng (đạt 12% chỉ tiêu đề ra). 

+ Thực hiện 70% nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Ngành. 

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Thanh tra Sở, Đội kiểm tra 

chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn kiểm tra liên ngành Văn 

hóa - Xã hội các cấp tổ chức kiểm tra 233 lượt với 766 cơ sở kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, thể thao và du lịch, trò chơi điện tử… trong dịp Lễ, Tết. 

+ Công tác cải cách hành chính: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 

định công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thuộc phạm vi quản lý ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong 

lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải 

cách thủ tục hành chính năm 2022; khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả 

đánh giá, xếp loại Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021; rà soát dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp trên cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia năm 

2022. Tổ chức kiểm tra công tác văn thư lưu trữ, công tác cải cách hành chính, 

việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị trực thuộc. Thực hiện công khai 

đầy đủ 100% các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm hành chính công tỉnh.  

+ Kịp thời giải quyết hoặc tham mưu giải quyết đảm bảo các nội dung 

phản ánh, kiến nghị của cử tri có liên quan. 

+ Phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức tốt Hội khỏe phù đổng tỉnh 

Bình Thuận lần thứ XV năm 2022 (khi có chủ trương của UBND tỉnh). 

1.4. Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh: Sở được giao thực 

hiện 09 nội dung (tại Quyết định số 213/QĐ-UBND, ngày 24/01/2022), đến nay, 

đã hoàn thành 6/9 nhiệm vụ và 3/9 nhiệm vụ đang thực hiện theo đúng tiến độ. 

- Nhiệm vụ đã hoàn thành: 

+ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình 

Thuận (Kế hoạch số 2017/KH-UBND ngày 28/6/2022). 

+ Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa 

XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch 

số 848/KH-UBND ngày 22/3/2022). 

+ Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 574/KH-UBND ngày 

01/3/2022). 
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+ Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng 

chống đuối nước năm 2022 (Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 17/2/2022). 

+ Đề án “Đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch tỉnh Bình thuận đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 

18/5/2022). 

+ Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 15/NQQPPL-

HĐND ngày 23/8/2022) 

- Nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện: 

+ Nghị quyết về quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né 

đến năm 2040, tầm nhìn 2050: đang gửi Sở Xây dựng đề nghị thẩm định nội 

dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Đề án xã hội hóa đội tuyển bóng đá tỉnh Bình Thuận: Sẽ trình UBND 

tỉnh trong tháng 9/2022. 

+ Đề án “Hệ giá trị văn hóa và quy định về Chuẩn mực con người Bình 

Thuận gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam: Sẽ trình UBND 

tỉnh trong tháng 9/2022. 

1.5. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025: Sở đã ban hành Kế hoạch số 786/KH-

SVHTTDL ngày 30/3/2021 về thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện 

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-

2025 và tổ chức quán triệt trong toàn Ngành. Một số nội dung đến nay đã và 

đang thực hiện, cụ thể:   

- Đề án “Hệ giá trị văn hóa và quy định về Chuẩn mực con người Bình 

Thuận gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam”: Sẽ trình UBND 

tỉnh trong tháng 9/2022. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công nhận Lễ hội Dinh Thầy Thím là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Quyết 

định số 62/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2022); Lễ hội Katê của người Chăm 

tỉnh Bình Thuận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Quyết định số 776/QĐ-

BVHTTDL ngày 04/4/2022). 

- Đăng cai Năm Du lịch quốc gia năm 2023: Đã tham mưu UBND tỉnh 

trình và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất. 

- Đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định Đề cương nhiệm vụ xây 

dựng Đề án “Đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 18/5/2022). 

- Đề án “Quản lý, đầu tư, khai thác các tuyến, điểm tham quan du lịch trên 

địa bàn thành phố Phan Thiết (City tour) giai đoạn 2021 - 2025” (Quyết định số 

113/QĐ-UBND ngày 11/01/2022). 
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- Đề án “Đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định số 1525/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2022). 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 (Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 22/3/202). 

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật 

tỉnh: Phấn đấu cuối tháng 12/2022 đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

- Đề án “Thành lập bộ máy, cơ chế quản lý và hoạt động của Ban Quản lý 

Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ”: Đã trình 

UBND tỉnh (Công văn số 2152/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 31/8/2022). 

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống tiêu chí của phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đảm bảo đúng thực chất, tránh hình thức 

gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” và phong trào thi đua ở thôn, khu phố (Kế hoạch số 493/KH-BCĐ ngày 

22/02/2022, Kế hoạch số 574/KH-UBND ngày 01/3/2022).  

 - Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề làm gốm truyền thống của người 

Chăm, thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình”: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

có ý kiến lồng ghép vào Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 – 2025. 

1.6. Cấp phép theo cơ chế “Một cửa”, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm  

- Tiếp nhận và giải quyết 294 Giấy tiếp nhận thông báo quảng cáo; 01 cá 

nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài; cấp 01 Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; cấp 07 Chứng chỉ hành nghề tu bổ di 

tích; 10 Giấy tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo; chấp 

thuận cho 11 đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý; chấp 

thuận 01 đơn vị tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; cấp 06 thẻ HDV du lịch 

(2 nội địa, 3 quốc tế, 1 tại điểm); cấp lại 01 thẻ HDV du lịch; đổi 02 thẻ HDV du 

lịch nội địa; cấp 02 Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; công nhận 

hạng khách sạn 3 sao đối với 01 cơ sở; hỗ trợ 21 hướng dẫn viên ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19; công nhận 01 điểm du lịch; tiếp nhận và giải quyết cho 06 đơn vị 

đăng cai tổ chức giải (Thể hình, Cầu lông, Billiard carom 3 băng, marathon: 02, 

Cờ tướng); cấp lại 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao; cấp 03 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao các 

môn (02 Dù lượn và Diều bay, 01 Bơi, lặn). 

- Thanh tra Sở đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh 

doanh du lịch 05/05 cơ sở hoạt động du lịch theo kế hoạch đã được duyệt trong 

năm 2022. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đội kiểm tra chuyên 

ngành, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp đã kiểm tra 233 lượt, 

với 766 cơ sở kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch, trò chơi điện tử… trong 
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dịp Lễ, Tết, gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra phát 

hiện 07 cơ sở vi phạm, xử phạt số tiền 36.000.000 đồng, tháo dỡ 24 pa nô, 87 

băng rôn quảng cáo sai quy định. Xác minh hồ sơ báo cáo vụ tai nạn biển của 

ông Nguyễn Văn Thông (14/7/2019) tại Seahorse Resort theo đề nghị của Toà 

án nhân dân tỉnh Bình Thuận.  

1.6. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong 9 

tháng đầu năm, đã tiếp nhận 13 đơn thư (6 đơn kiến nghị và 2 đơn khiếu nại, 04 

đơn thư phản ánh, 01 đơn tố cáo) của công dân gửi đến qua đường bưu điện, 

trong đó 05 đơn kiến nghị và 02 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo không thuộc thẩm 

quyền, 01 đơn kiến nghị đã tham mưu Lãnh đạo Sở xử lý theo đúng quy định, 04 

đơn thư phản ánh của công dân nhưng không đủ điều kiện để xử lý, đã lưu đơn. 

2. Các hoạt động sự nghiệp ngành 

2.1. Lĩnh vực Văn hóa 

- Quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình: Tập trung tổ chức tốt các hoạt 

động văn hóa và gia đình phục vụ các ngày lễ, tết, các sự kiện trong 9 tháng 

trong đó nổi bật: Tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy Đề án “Thành lập bộ 

máy nhân sự Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống 

Mỹ”; trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số Di sản 

Văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; xin chủ trương cho phép Đoàn 

của Hiệp hội sân khấu thế giới UNESCO khảo sát và trao đổi về tổ chức Festival 

Nghệ thuật biểu diễn thế giới tại Bình Thuận. Ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội 

Katê tại di tích Tháp PôSahInư năm 2022 và công bố Quyết định của Bộ trưởng 

Bộ VHTTDL đưa Lễ hội Katê của người Chăm vào Danh mục di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia. Phối hợp UBND huyện Tuy Phong tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ 

Hùng Vương; UBND thị xã La Gi tổ chức thành công Lễ đón nhận Quyết định 

của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 

năm tái lập tỉnh Bình Thuận; Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc tỉnh Bình 

Thuận năm 2022; vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 

2021 tại tỉnh Bình Thuận. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam 

28/6; tham gia Ngày hội gia đình các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022 tại 

Bình Phước đạt kết quả tốt. Đề xuất nội dung hợp tác và cung cấp ấn phẩm 

trưng bày tại các thành phố lớn của Hàn Quốc.  

- Hoạt động tuyên truyền, cổ động: Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ, tết của quê hương, đất nước: kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gắn với 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận; 

47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Đại hội thể 

dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022; Đại hội Thể thao Đông Nam 

Á lần thứ 31; “Năm hữu nghị Việt Nam -Campuchia” và “Năm đoàn kết hữu 

nghị Việt Nam - Lào” năm 2022; tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; công tác phòng ngừa, đấu 

tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bài 

trừ các hủ tục mê tín dị đoan, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm …. 
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- Trung tâm Văn hóa tỉnh: Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình 

biểu diễn ghi hình 03 chương trình: “Chào Xuân Nhâm Dần 2022”, “Dâng Đảng 

khúc ca Xuân”, “Hương Xuân” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình 

Bình Thuận và các nền tảng mạng xã hội phục vụ Nhân dân.  

Tham gia Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử và Không gian Đờn ca tài tử 

lần thứ III năm 2022 tại Cần Thơ (1 HCV, 2 HCB); Hội diễn “Tiếng hát miền 

Đông” lần thứ XX tại tỉnh Tây Ninh (2HCV, 4HCB, 01 tác phẩm sáng tác lời 

mới). Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động biểu diễn 86/100 buổi văn nghệ 

(đạt 86%) và 719/800 buổi chiếu phim (đạt 89.8%) phục vụ nhân dân, với kịch 

bản “Ma túy - Nỗi bất hạnh”, “Bình Thuận đi lên từ truyền thống anh hùng”, 

doanh thu 1.811.000.000 đồng (đạt 60.38%). Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh tuyên truyền “Phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam 

sang Úc bằng tàu thuyền”; với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thực 

hiện chương trình tuyên truyền, hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá”; 

Truyền hình trực tiếp các trận đấu giữa U23 Việt Nam và các đội: U23 

Indonesia, U23 Malaysia và U23 Thái Lan thu hút hơn 2.000 lượt người đến 

theo dõi mỗi trận… Tổ chức 02 Chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 

30 năm ngày tái lập tỉnh; 03 chương trình nghệ thuật chào mừng 77 năm Cách 

mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. 

Bên cạnh đó còn thành lập 3 CLB gồm: CLB Ascoutis, CLB HipHop và CLB 

Tiếng hát Thân thương góp phần phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

- Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh: Biểu diễn nghệ thuật phục vụ chính trị 

89/100 buổi (đạt 89%), biểu diễn doanh thu đạt 584 triệu/2,3 tỷ (đạt 25.4 %). 

Biểu diễn nghệ thuật giao lưu hoán đổi chỉ tiêu với Đoàn Cải lương Long An 

và Đoàn Nghệ thuật dân tộc Nam Tây Nguyên; biểu diễn phục vụ Lễ Giỗ tổ 

Hùng Vương tại Đền thờ Thị trấn Phan Rí Cửa; biểu diễn phục vụ Nhân dân đến 

xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31; chào mừng Đoàn đại biểu Ban 

công tác đặc biệt Chính phủ Nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Bình 

Thuận; Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện 

môn bơi phòng chống đuối nước năm 2022; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh... 

Ngoài ra, đơn vị đã biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du 

khách tại các khu du lịch, resort trong tỉnh, biểu diễn chương trình ca nhạc đường 

phố tại Hàm Tiến nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của Nhân dân và 

kích cầu du lịch. 

- Hoạt động Thư viện: Cấp 460 thẻ (thiếu nhi 127 thẻ), 1.313.297 lượt bạn 

đọc; luân chuyển 1.328.387 lượt sách, tài liệu. Sưu tầm 1.089 tin, bài thông tin 

tư liệu Bình Thuận; trưng bày giới thiệu 107 bản sách mới trên website, 1.922 

tài liệu tuyên truyền; bổ sung 2.135 bản sách; xử lý kỹ thuật 4.081 bản; nhập dữ 

liệu 1.430 biểu ghi; số hóa 14.043 trang/1324 tài liệu bài trích báo, tạp chí; phát 

hành 07 tập thông tin chuyên đề; đóng 198 tập báo, tạp chí. Tổ chức vòng sơ 

khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2022” với hơn 1.396 bài dự thi. Tham 

gia dự thi Liên hoan cán bộ Thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Chủ đề 

“Những người con bất tử” - Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ tại tỉnh 

Quảng Trị (đạt giải B). Phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình 

Thuận tổ chức Hội Báo Xuân Nhâm Dần (đồng thời tổ chức trực tuyến) với 160 
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loại báo xuân của Trung ương, các tỉnh và địa phương thu hút đông đảo bạn đọc. 

Luân chuyển 5.400 bản sách phục vụ Trại giam Thủ Đức và Trại giam Huy 

Khiêm. Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thanh huyện Tánh Linh và huyện Đức Linh tổ chức ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam lần thứ I tại 19 điểm trường học, thu hút 4.954 lượt học sinh 

tham gia.  

- Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 

+ Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận: Đón 1.931 đoàn với 

76.899 khách tham quan (36 khách quốc tế) đạt 69.9%, phục vụ 170 lễ dâng 

hương viếng Bác. Phục vụ chu đáo các đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, viếng 

Bác nhân các ngày kỷ niệm, lễ, Tết, đặc biệt phục vụ đoàn công tác Trung ương 

của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Văn phòng 

Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo các Bộ, ngành; 

đoàn Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước CHDCND Lào đến dâng hương, 

tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu, ảnh nghệ thuật chủ đề “Bác Hồ với 

mùa Xuân”, “Cảnh đẹp Bình Thuận” và trưng bày hiện vật nhà thơ, nhà yêu 

nước Nguyễn Thông; chủ đề “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

ảnh Phan Thiết xưa, ảnh nghệ thuật Sắc màu Bình Thuận”, “Bình Thuận triển 

vọng phát triển” và phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuy Phong 

tổ chức triển lãm ảnh đẹp Tuy Phong, ảnh đẹp Bình Thuận; Đài Phát thanh - 

Truyền hình Bình Thuận thực hiện phóng sự chuyên đề “Khách tham quan các 

điểm công cộng trong thành phố” và “Người dân viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

dịp Tết cổ truyền”, “Nhân dân và du khách viếng Bác”, “Dục Thanh vang mãi 

tên Người”, “Chăm sóc cây xanh ở Khu Di tích Dục Thanh - Phan Thiết”; 

“Tháng 5 về bên Bác”, “Mừng Tết độc lập cháu con về bên Người”; Đài Truyền 

hình Việt Nam khu vực miền Trung và Tây Nguyên thực hiện chương trình 

“Quyến rũ Việt Nam” và Truyền hình Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận ghi 

hình chương trình “Việt Nam quê hương tôi”. Xây dựng Bảo tàng tương tác 3D 

của Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận trên trang Báo điện tử Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

+ Bảo tàng tỉnh: Đón 113.261/219.000 lượt khách (đạt 51,7%), trong đó 

có 1.110 lượt khách quốc tế (Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư đón 106.110 

lượt; Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh đón 1995 lượt, Ban Quản lý Trung tâm Trưng 

bày Văn hóa Chăm đón 5.156 lượt), nguồn thu phí đạt 1.555.100.000đ/3 tỷ đồng 

(đạt 51,8%); thu dịch vụ đạt 77.000.000 đồng/100 triệu (đạt 77%).  

Sưu tầm, trao đổi, tiếp nhận 197 hiện vật, cổ vật (đạt 102%). Tham mưu 

UBND tỉnh trình và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội 

Dinh Thầy Thím, Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận là di sản văn 

hóa phi vật thể Quốc gia. Hoàn thành công tác sưu tầm, tiếp nhận tài liệu, hiện 

vật phục vụ trưng bày tại Nhà Tưởng niệm - Trưng bày Khu di tích Căn cứ Tỉnh 

uỷ Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. Trưng bày, triển lãm tranh, ảnh với 

chủ đề “Học sinh với di sản văn hóa địa phương” tại các trường học trong tỉnh, 

mời nghệ nhân người Chăm trình diễn nghề truyền thống (dệt, gốm), biểu diễn 
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nghệ thuật dân gian tại Ban Quản lý di tích tháp PôSahInư phục vụ khách tham 

quan. Cung cấp tư liệu cho Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận thực hiện 

phóng sự “Bảo tồn và phát huy làng nghề gốm truyền thống của người Chăm xã 

Phan Hiệp, huyện Bắc Bình”. Khảo sát, thu thập, nghiên cứu, xây dựng hồ sơ 

khoa học Vạn Tân Long - La Gi, Thắng cảnh Hòn Cau - Tuy Phong, Hải Đăng 

Kê Gà - Hàm Thuận Nam xếp hạng di tích cấp tỉnh. Kiểm kê, đánh giá, chọn lọc 

những di tích có giá trị, lập hồ sơ khoa học trình Nhà nước xếp hạng trong 

những năm tiếp theo. 

- Hoạt động tại các huyện, thị xã, thành phố: Các huyện, thị xã, thành phố 

đều thực hiện tuyên truyền trực quan đường phố, triển lãm ảnh, tổ chức một số 

hoạt động phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm quê hướng 

đất nước, trọng tâm là phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 30 

năm tái lập tỉnh và tổ chức các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội thể thao 

cấp huyện tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; trong dịp Tết, các 

địa phương đã duy trì các hoạt động vui chơi giải trí nhưng vẫn đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch như: Huyện Bắc Bình tổ chức Chợ hoa xuân, 02 chương 

trình ca múa nhạc đón Xuân; Huyện Tuy Phong tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp 

Tuy Phong - Năm 2022” và Chợ hoa Xuân; huyện Hàm Thuận Nam tổ chức 

Chợ hoa Xuân, trưng bày ấn phẩm, đặc san, tạp chí, sách, báo “Mừng Đảng - 

Mừng Xuân”; huyện Phú Quý thực hiện chương trình "Xuân yêu thương", 

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng huyện Phú Quý 

và giải phóng hoàn toàn Miền Nam.  

2.2. Lĩnh vực Thể thao  

- Thể dục, thể thao quần chúng: 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động thể dục 

thể thao trên toàn tỉnh được tổ chức sôi nổi đều khắp, nổi bật: Đội Bóng đá 

tuyển Bình Thuận được thăng hạng Nhất Quốc gia; đã tổ chức 19/19 giải thể 

thao cấp tỉnh (đạt 100%), tham dự 43/66 giải thể thao khu vực, quốc gia, quốc tế 

(đạt 65%). Phối hợp tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Bình Thuận năm 2022; Lễ 

tuyên dương, khen thưởng Đội tuyển Bóng đá Bình Thuận đạt thành tích xuất 

sắc tại Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia – Cúp Alpha và đội ngũ Huấn luyện 

viên, Vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

lần thứ 31 năm 2022; các Huấn luyện viên, Vận động viên đạt thành tích xuất 

sắc tại giải vô địch Quyền Taekwondo Thế giới và giải vô địch Quyền 

Taekwondo Châu Á năm 2022 tại Hàn Quốc. Phối hợp tổ chức lớp tập huấn 

nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức, cộng tác viên Thể dục thể thao cơ sở 

theo "Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới"; Lễ khai 

mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, 

chống đuối nước; giải Bóng đá Hạng Nhì - Bình Thuận mở rộng; giải vô địch 

Bóng bàn các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022; giải xe đạp nữ quốc tế Bình 

Dương lần thứ XII năm 2022 - Cúp BIWASE; giải Bóng chuyền bãi biển 4x4 

chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận; giải Quần vợt các Câu lạc 

bộ tỉnh Bình Thuận mở rộng năm 2022; giải thi đấu Thể hình Nam - Nữ bãi biển 

2022 và các giải thể thao quần chúng; tổ chức tập huấn 03 lớp cứu hộ, cứu đuối 

(178 học viên). Đăng ký Tổng cục Thể dục thể thao đăng cai tổ chức các giải thể 

thao quốc gia năm 2023. Hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Liên 
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đoàn Billiards & Snooker, Liên đoàn Yoga, Câu lạc bộ Mô tô, Liên đoàn Bóng 

bàn, Liên đoàn Bóng rổ, Liên đoàn Taekwondo.  

- Kết quả Đại hội TDTT các cấp: Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể 

thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022 

cụ thể: 

+ Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn: Đa số các xã, phường, thị trấn 

trong tỉnh đã ban hành Kế hoạch và thành lập Ban Tổ chức cùng cấp để triển 

khai tổ chức Đại hội TDTT và tổ chức 05 môn thể thao trở lên. Kết quả, đã có 

123/124 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội TDTT đạt  99.2%,  có 01 

xã Phan Lâm - Bắc Bình chưa tổ chức xong Đại hội TDTT (Do nhân sự thay đổi 

nên không triển khai). 

+ Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố: Các địa phương trong tỉnh 

đã ban hành Kế hoạch và thành lập Ban Tổ chức cùng cấp để triển khai tổ chức 

Đại hội TDTT cấp huyện. Kết quả, đã có 10/10 địa phương đã tổ chức xong Đại 

hội TDTT đạt 100% chỉ tiêu. 

+ Đại hội TDTT cấp tỉnh: Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 

2022, có 41 đơn vị với 1.628 vận động viên tham gia thi đấu 16 môn và chia làm 

02 giai đoạn; đơn vị dẫn đầu về thành tích tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần 

thứ IX năm 2022 là thành phố Phan Thiết với 94 HC (35 HCV, 31 HCB, 28 

HCĐ). 

- Hoạt động thể thao thành tích cao: Cử các đội tuyển tham gia các giải thể 

thao khu vực, quốc gia, quốc tế, trong và ngoài tỉnh tổ chức. Cử 13 vận động 

viên tập trung đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia (07 Judo, 03 Canoeing, 02 

Taekwondo, 01 Điền kinh); 03 Vận động viên tham gia Seagames 31 (2 HCV, 

01 HCB) và 02 vận động viên môn Taekwondo tham dự giải Vô địch quyền 

Taekwondo thế giới, giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 15 (04 

HCV, 03 HCB, 01 HCĐ); 01 vận động viên tham dự giải Taekwondo Đại hội 

Thể thao Sinh viên thế giới năm 2022; 02 vận động viên tham dự giải vô địch 

quyền Taekwondo Châu Á; Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 tại 

Đà Nẵng. Trong 9 tháng năm 2022, tổng số huy chương đạt 200/100 huy 

chương (đạt 200%), cụ thể: 57/26 HCV (đạt 219%); 47/35 HCB (đạt 134%); 

96/39 HCĐ (đạt 246%). 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, vận động viên, hướng 

dẫn viên TDTT: Quản lý, đào tạo 10 môn thể thao, với 217 vận động viên năng 

khiếu, 123 vận động viên tuyến Tuyển, 77 vận động viên tuyến Trẻ, kiện tướng, 

dự bị kiện tướng: 31 (đạt 78%), Cấp 1: 64 (đạt 107%). Đã tổ chức kiểm tra và 

công nhận 40 hướng dẫn viên, 420 vận động viên, 40 đội thể thao. 

  2.3. Lĩnh vực Du lịch   

- Công tác quản lý Nhà nước về du lịch: Trong 9 tháng năm 2022 hoạt 

động du lịch có sự tăng trưởng trở lại, thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế tại 

địa phương. Lượng khách đến tỉnh tăng so với cùng kỳ năm trước; nhiều khách 

sạn, nhà hàng và chuỗi bán lẻ tại các điểm du lịch hoạt động nhộn nhịp. Từ đầu 

năm đến nay, các kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, 2/9 được nghỉ nhiều ngày, các hoạt 
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động du lịch hè, cùng với đó tỉnh đã đăng cai các giải thi đấu thể thao quốc gia, 

đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, Lễ hội 

Nghinh Ông Quan Thánh Đế lần thứ 13… đã thu hút nhiều khách du lịch từ các 

tỉnh, thành trên cả nước tham dự. 

Báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh việc thu hút đầu tư, phát triển đa dạng và 

nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh 

trình Tổng cục Du lịch thông tin phục vụ lập quy hoạch du lịch thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch tổ chức và lễ công bố cuộc thi “Khát 

vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE, du lịch 

Wellness hàng đầu thế giới vào năm 2045”; Quyết định Đề án “Đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển chất lượng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến 2030”; đăng ký UBND tỉnh Quảng Nam các nội 

dung hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022; xin đăng cai và trình 

Dự thảo Đề án tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận; Kế hoạch thí 

điểm tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận; thực hiện Nghị quyết 

số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Công văn triển khai thực hiện chương trình 

kích cầu du lịch hè 2022. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn khu vực dự 

kiến phát triển hoạt động kinh tế ban đêm. Tổ chức lớp tập huấn kiến thức du 

lịch cộng đồng năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Quý (60 học viên).  

- Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: Công tác thông tin tuyên truyền, 

xúc tiến, quảng bá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các Báo, Đài 

Trung ương, địa phương và các trang mạng xã hội được quan tâm đẩy mạnh… 

thu hút 658.054 lượt xem; cập nhật 50 tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử du 

lịch thông minh tỉnh thu hút 703.321 lượt truy cập; hỗ trợ 50 cuộc gọi qua 

đường dây nóng. 

Nhằm tăng cường sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa 

phương đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, khẳng định 

thương hiệu du lịch Bình Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế, Sở đã 

tổ chức và tham gia nhiều hoạt động: Hội chợ Du lịch quốc tế trực tuyến Danang 

FantastiCity; Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam; Hội chợ 

Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2022; Ngày hội du lịch Thành phố Hồ 

Chí Minh lần thứ 18 năm 2022; tham dự Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 do 

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; chương trình xúc 

tiến Du Lịch Việt Nam tại Khánh Hòa; Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX 

năm 2022 tại Cần Thơ; chương trình Famtrip Đà Lạt “Tuần lễ vàng” 2022... 

Phối hợp thực hiện phóng sự “Bình Thuận an toàn đón và phục vụ khách dịp tết 

Nhâm Dần” phát trên sóng Truyền hình Việt Nam - VTV9 và VTV1; Tổng cục 

Du lịch thực hiện series phim tài liệu chủ đề “Chuyến tàu mùi hương”, “Đi ăn 

một mình”; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) ghi hình 09 số phát sóng 

Chương trình “Chuyển động 24h” và “Vì tầm vóc Việt”; Đài Truyền hình Việt 

Nam Khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) ghi hình 05 số phát sóng 

Chương trình “Quyến rũ Việt Nam”; Đài Truyền hình Công an Nhân dân 

(ANTV) ghi hình 04 số phát sóng Chương trình “Việt Nam quê hương tôi”; lắp 

đặt bảng hướng dẫn giới thiệu, quảng bá du lịch Bình Thuận (Bảng mã QR) tại 
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06 điểm tham quan du lịch. Tổ chức khai trương Cổng Thông tin du lịch thông 

minh tỉnh Bình Thuận; Lễ phát động chương trình “Kích cầu du lịch Bình Thuận 

hè 2022” và công bố Sàn thương mại du lịch Bình Thuận; tổ chức chương trình 

đón đoàn famtrip quốc tế đến Bình Thuận. 

- Công tác quản lý dự án, thu hút đầu tư du lịch: 9 tháng đầu năm 2022, có 

02 dự án được chấp thuận đầu tư, 01 dự án thu hồi. Luỹ kế trên địa bàn toàn tỉnh 

có 383 dự án du lịch còn hiệu lực, với tổng diện tích đất cấp 6.123 ha và tổng 

vốn đầu tư 68.831 tỷ đồng; trong đó có 22 dự án đầu tư nước ngoài với với tổng 

diện tích đất cấp 1.590 ha và tổng vốn đầu tư là 11.231 tỷ đồng; 361 dự án đầu 

tư trong nước với tổng diện tích đất cấp là 4.533 và tổng vốn đăng ký là: 57.600 

tỷ đồng. Tổng số dự án đã đi vào hoạt động là 188 dự án. 

- Số lượng cơ sở lưu trú du lịch: Toàn tỉnh hiện có 592 cơ sở lưu trú đang 

hoạt động kinh doanh với tổng số 17.421 phòng. Đã xếp hạng 63 cơ sở lưu trú 

với 5.466 phòng (5 sao 04 cơ sở, với 960 phòng; 4 sao 26 cơ sở, với 2.920 

phòng; 3 sao 13 cơ sở, với 953 phòng; 2 sao 12 cơ sở, với 450 phòng; 1 sao 08 

cơ sở, với 183 phòng; loại hình khách sạn 202 cơ sở, với 7.284 phòng; nhà nghỉ 

222 cở sở, với 3.208 phòng; nhà ở có phòng cho thuê 99 cơ sở, với 1.272 

phòng). Ngoài ra còn có 557 căn hộ và 315 biệt thự; 15 đơn vị hoạt động kinh 

doanh lữ hành được cấp giấy phép (09 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 06 doanh 

nghiệp lữ hành nội địa). 

- Thực hiện các chỉ tiêu du lịch: Theo số liệu từ Cục thống kê, trong 9 

tháng năm 2022, toàn tỉnh đón khoảng 3.971.500 lượt khách, đạt 89,25% so với 

kết hoạch năm, tăng 2,27 lần so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước 51.500 

lượt khách, đạt 24,52% so với kế hoạch năm, tăng 2,44 lần so với cùng kỳ năm 

trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước khoảng 9.200 tỷ đồng, đạt 86,79% so 

với kế hoạch năm, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. 

3. Công tác tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: Trình UBND tỉnh cho chủ trương thực 

hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Sở từ nguồn kinh 

phí chi công việc năm 2022; trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định 

chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn 

tỉnh. Phối hợp rà soát, trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc hỗ trợ 

kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập bị giảm nguồn thu, không đảm bảo 

chi lương và chi hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021; tham 

mưu xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế 

hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính – ngân sách 

nhà nước 03 năm 2023 – 2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 

của Ngành. Phục vụ đoàn kiểm toán nhà nước kiểm toán 2 công trình Nhà hát và 

triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận và Mở rộng Thư viện tỉnh Bình 

Thuận. Đề nghị Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình 

trùng tu di tích đền thờ thầy Sài Nại, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý; sửa chữa 

Thư viện tỉnh; nhà trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận và 

tu bổ, tôn tạo di tích Dinh Ông Cô, Hưng Long - thành phố Phan Thiết; gửi Sở 

Tài chính có ý kiến về phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 của các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thẩm định phê 
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duyệt quyết toán hoàn thành các công trình đã đưa vào sử dụng năm 2020, 2021; 

gửi Sở Xây dựng thẩm định báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa nhà 

thi đấu và công trình Cổng chào khu du lịch Quốc gia Mũi Né, Bình Thuận; 

triển khai thiết kế các hồ sơ công trình dự kiến thi công 2023. Tổ chức đấu thầu 

gói thầu số 11 công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa, nghệ thuật tỉnh Bình 

Thuận; đấu thầu thi công công trình Sửa chữa Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh. 

4. Công tác tổ chức cán bộ: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công 

tác và số lượng người làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thư viện 

tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận; Quyết định đổi tên Trung 

tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Thuận thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình 

Thuận. Ban hành Đề án thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 tại cơ quan Sở, 

các đơn vị trực thuộc Sở và Đề án tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ 

ngân sách giai đoạn 2022-2026 gắn với rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ 

máy và nâng cao năng lực tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo 

kết quả tự rà soát, kiểm tra văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức, 

người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hướng dẫn công tác quy 

hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đối với các phòng chuyên môn 

thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn 2026 - 2031. Cử 19 công chức, 

viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Lập hồ 

sơ gửi Sở Nội vụ xét duyệt chế độ tinh giản biên chế đợt 2 và đăng ký thi tuyển 

dụng công chức nhà nước năm 2022; giải quyết 04 trường hợp thôi việc theo 

nguyện vọng cá nhân và 01 trường hợp nghỉ theo Nghị định 108 của Chính phủ; 

01 trường hợp thuyên chuyển công tác. 

 II. Đánh giá chung 

 1. Mặt được  

Trong 9 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động 

bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh giao năm 2022 và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng 

chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, đến nay đã 

đạt trên 70% chỉ tiêu nhiệm vụ giao, trong đó một số chỉ tiêu vượt cao. Các 

phòng, các đơn vị trực thuộc đã chủ động tham mưu kịp thời các văn bản chỉ 

đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các dịp Lễ, Tết; 

thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ công việc được giao trong Chương trình 

công tác của UBND tỉnh.  

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, đẩy mạnh 

hướng về cơ sở phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng bãi ngang. Công tác tuyên truyền các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội 

(Facebook, Youtube, Fanpage, Zalo) trong toàn ngành được tăng cường.  

Hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra sôi động, nhộn nhịp và có 

nhiều tín hiệu phục hồi nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và dịp cuối 

tuần, lễ 30/4 và 01/5 và 2/9.  
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2. Khó khăn, hạn chế 

Hiệu quả công tác tuyên truyền nhiều mặt còn hạn chế, hình thức chưa 

phong phú. Các hình thức quảng cáo hiện đại như màn hình led chưa nhiều, 

công tác quản lý hoạt động quảng cáo còn bất cập.  

Kinh phí sưu tầm tài liệu, mua hiện vật phục vụ trưng bày hằng năm còn 

thấp.  

Các đơn vị sự nghiệp công lập (tự chủ một phần kinh phí) trực thuộc Sở 

(Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, Trung tâm Văn 

hóa - Điện ảnh tỉnh) chịu ảnh hưởng và giảm mạnh nguồn thu, không đảm bảo 

chi lương và chi hoạt động. 

Chế độ khen thưởng các giải thể thao phong trào cấp tỉnh còn thấp. Cơ sở 

vật chất xuống cấp, trang thiết bị chuyên môn, đội ngũ nhân lực huấn luyện viên 

còn thiếu, hạn chế về năng lực ở các bộ môn. 

Tình hình hoạt động du lịch còn nhiều khó khăn, thách thức; khách du 

lịch du lịch quốc tế đến tỉnh ta vẫn chưa phục hồi; công tác quảng bá xúc tiến về 

du lịch còn eo hẹp về kinh phí. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 

1. Lĩnh vực Văn hóa 

 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm quê hương, 

đất nước 3 tháng cuối năm 2022.  

- Trình UBND tỉnh Đề án “Bảo tồn và phát huy Lễ hội Dinh Thầy Thím, 

thị xã La Gi phục vụ phát triển du lịch”; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 56/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Quy định quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận; Đề án “Hệ giá trị văn hóa và quy định về chuẩn mục đạo 

đức con người Bình Thuận gắn với gìn giữ, phát triển hệ giá trị gia đình Việt 

Nam”. 

 - Phối hợp tổ chức Lễ hội Katê tại di tích tháp PôSahInư năm 2022 và Lễ 

công bố Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận là di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia; Liên hoan Tiếng hát Học sinh - Sinh viên tỉnh Bình Thuận năm 

2022; Liên hoan “Tình khúc Bolero” tỉnh Bình Thuận lần thứ IV năm 2022. 

 - Thẩm định các danh hiệu đạt chuẩn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và các tiêu chí số 6, 16, 17.4 về nông thôn mới năm 

2022. 

 - Kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2022. 

 - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình ở cơ sở. 

 - Xây dựng Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh giai đoạn 2022 – 2026. 
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2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Bình Thuận thành Trung 

tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia theo đúng nhiệm vụ được phân 

kỳ.  

- Hoàn chỉnh “Đề án xã hội hóa đội tuyển bóng đá tỉnh Bình Thuận”, trình 

UBND vào tháng 9/2022. 

- Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần 

thứ IX năm 2022. Thành lập Đoàn Thể thao Bình Thuận tham dự Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

  - Phối hợp tổ chức Sự kiện “Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 

3 - Bình Thuận năm 2022”; giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng tranh cúp BTV 

Bình Thuận năm 2022. 

- Hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I của Liên đoàn Bóng 

rổ và Liên đoàn Cờ tỉnh. 

  - Tổ chức kiểm tra tuyển chọn vận động viên các đội thể thao đợt 2 năm 

2022, cho thôi đào tạo, nâng tuyến và công nhận vận động viên. 

- Tiếp tục thẩm định và cử các đội thể thao tỉnh tham dự các giải thể thao 

theo hệ thống quốc gia, quốc tế, khu vực. 

 3. Lĩnh vực Du lịch 

- Triển khai các công tác liên quan đến xây dựng Quy hoạch chung xây 

dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050: tổ chức phản 

biện Đồ án Quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân, các đơn vị, địa phương, tham mưu 

Nghị quyết HĐND tỉnh...  

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 28 năm ngày Du lịch Bình Thuận. 

- triển khai các các nội dung liên quan đến việc tổ chức chức Năm Du lịch 

Quốc Gia 2023: Trình UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu 

ban; Kế hoạch truyền thông, quảng bá…; tổ chức chương trình công bố Năm Du 

lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận. 

- Phối hợp triển khai công tác đấu thầu và xây dựng Đề án đa dạng các 

loại hình, sản phẩm du lịch tỉnh Bình thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030”. 

- Đón đoàn Famtrip lữ hành quốc tế từ các thị trường quốc tế đến tham 

quan và khảo sát sản phẩm du lịch tại Bình Thuận. 

- Triển khai Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan 

Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE, du lịch Wellness hàng đầu thế giới vào 

năm 2045”. 

- Tổ chức Lễ phát động và khảo sát sản phẩm, xây dựng chương trình “Du 

lịch xanh” tại huyện Phú Quý và Hội chợ du lịch trực tuyến trên nền tảng sàn 

thương mại du lịch. 

- Tham gia các hội chợ xúc tiến quảng bá trong nước và quốc tế. 
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4. Các hoạt động khác 

- Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương giai 

đoạn 2026 - 2031; đăng ký tinh giản biên chế giai đoạn 1 năm 2023. 

- Tổ chức thanh tra hành chính gắn với thanh tra trách nhiệm người đứng 

đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với 01 đơn vị trực thuộc Sở và kiểm tra, 

giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

- Tổng hợp hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025; 

phê duyệt nội dung và mức chi thực hiện chương trình đào tạo vận động viên thể 

thao cơ sở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng Kế hoạch thẩm tra 

quyết toán các đơn vị trực thuộc năm 2021. 

- Thực hiện các công tác thi đua và đánh giá, tổng kết thi đua năm 2022./. 

 
Nơi nhận:  
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   
- Tổng cục Du lịch; Tổng cục TDTT;   

- Văn phòng Bộ VHTTDL; 

- Cục công tác phía Nam, Cục Văn hóa cơ sở;  

- Vụ Thi đua - khen thưởng, Vụ Văn hóa Dân tộc;                                                                     

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; Ban VHXH - HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                           

- Cục Thống kê;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ;  

- Sở VHTTDL các tỉnh miền Đông Nam bộ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng CMNV Sở, các đơn vị trực thuộc; 

- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT (L). 
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