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THÔNG BÁO 

Kết quả Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022,  

triển khai nhiệm vụ năm 2023 
     

 

Chiều ngày 09/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 

2023 kết hợp Công bố quyết định, trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước  “Nghệ 

nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần 

thứ Ba. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh cùng tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở 

VHTTDL), đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện lãnh 

đạo các đơn vị thuộc Sở VHTTDL, đại diện các tập thể, cá nhân được Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng năm 2022, Hiệp hội Du 

lịch tỉnh, các hội, liên đoàn thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; ngoài ra, còn có 

phóng viên Báo, Đài đến dự và đưa tin. 

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; nghe công bố các sự kiện tiêu biểu 

trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong năm 2022; nghe các phát biểu 

tham luận; công bố Quyết định của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân” cho ông Đặng Ngọc Long (NSƯT Đặng Long); danh hiệu “Nghệ nhân 

ưu tú” cho 5 cá nhân là Nguyễn Thị Hợp (nghệ danh Bích Hợp), Đỗ Ngọc Quân 

(nghệ danh Năm Sển), Ngô Thao (nghệ danh Thanh Thao), Nguyễn Thanh Hải 

(nghệ danh Duy Hải) và Nguyễn Thị Hồng (nghệ danh Thúy Hồng); đặc biệt là 

phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra các biện pháp thiết thực, xác định chỉ 

tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2023. 

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bùi Thế Nhân kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19, 

tình hình kinh tế, chính trị trong nước cũng như quốc tế có nhiều diễn biến phức 

tạp, song toàn ngành đã có nhiều nỗ lực, chung tay vượt qua những khó khăn, thách 

thức, trở ngại để tổ chức tốt các hoạt động năm 2022, nổi bật: Công tác quản lý 
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Nhà nước tiếp tục được tăng cường, kiểm soát trên nhiều mặt, đã tham mưu cho 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, 

chính sách, nhằm tăng cường quản lý và phát triển trên từng lĩnh vự Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị 

đượcđẩy mạnh, nhất là các ngày Lễ, Tết, các sự kiện trong năm.  

Hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều chuyển biến linh hoạt, tích cực, với 

nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; công tác đưa văn hóa về cơ sở tiếp tục được 

đẩy mạnh phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa, tinh thần trong nhân dân; công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản 

văn hóa tiếp tục được quan tâm thực hiện. 

Hoạt động thể thao tiếp tục phát triển và đi vào nề nếp, tổ chức tốt các giải 

thể thao truyền thống, duy trì tập trung đầu tư trọng điểm các môn thể thao lợi thế 

và nỗ lực đăng cai tổ chức một số giải quốc gia và quốc tế. Năm 2022, thể thao 

thành tích cao đạt nhiều thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc gia và quốc tế. 

Hoạt động du lịch có sự tăng trưởng trở lại, chất lượng sản phẩm du lịch, 

dịch vụ du lịch được đảm bảo. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển 

khai trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy 

định về kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành. Môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh cơ 

bản được kiểm soát và bảo đảm. Các chương trình phục vụ du khách, nhất là khách 

quốc tế trong dịp Lễ, Tết, các ngày kỷ niệm được các cơ sở lưu trú tích cực duy trì 

tổ chức và tạo được sự phong phú, hấp dẫn, sinh động để lại ấn tượng tốt đẹp cho 

du khách. Đặc biệt, năm 2023, tỉnh ta được vinh dự được chọn là địa phương tổ 

chức Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn một số khó khăn, hạn chế  

nhất định: Đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao còn 

hạn chế; tình hình hoạt động du lịch còn nhiều khó khăn, thách thức; việc huy động 

nguồn lực để tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch có mặt còn gặp khó 

khăn; công tác đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình còn kéo dài (công trình 

Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận; công trình Bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị di tích tháp Pô Sah Inư). 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

Phát huy những kết quả đạt được, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

trong thời gian tới, toàn Ngành cần tập trung một số giải pháp và nhiệm vụ trọng 

tâm sau:   

1. Từng phòng, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ 

thể để triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm 2023, trong đó, chú ý các 

giải pháp khắc phục tổn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2022 nhằm góp phần 

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tăng cường quảng 

bá, nhằm sớm phục hồi phát triển du lịch tỉnh.  
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2. Triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở theo phát động của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo, thúc 

đẩy khát khao cống hiến đi đôi kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát  huy trách nhiệm 

trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong tình hình mới.  

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, 

tuyển dụng viên chức nhắm phát huy tốt nguồn nhân lực để tiếp tục xây dựng, phát 

triển Ngành vững mạnh. 

4. Nâng cao hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng chuyên 

nghiệp, chú trọng phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở, đảm bảo phục vụ nhu cầu 

nhân dân.  

5. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch của tỉnh: nhất là 

các nội dung tại Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 

2040, tầm nhìn 2050 khi được phê duyệt; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế du lịch thành ngành kinh tế mũi 

nhọn và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XIV) về phát triển du lịch 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện 

cần thiết để tổ chức chu đáo, thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 tại tỉnh. 

6. Các nhiệm vụ cụ thể:  

6.1. Về Văn hóa 

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động, triển 

lãm, các hội thi, hội diễn, luân chuyển sách, chiếu phim lưu động phục vụ các ngày 

lễ, ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

- Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo tồn và phát 

huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn, phát huy giá 

trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Lễ hội Dinh Thầy Thím, Lễ hội Katê và 

các lễ hội văn hóa tiêu biểu khác phục vụ phát triển du lịch của tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

ban hành Nghị quyết đặt tên đường tại thành phố Phan Thiết, huyện Đức Linh và 

huyện Tuy Phong; Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử gia đình trên địa bàn tỉnh 

năm 2023; Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa của công nhân ở các Khu công 

nghiệp”. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp của ngành nhằm 

phục vụ thiết thực nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Đồng thời 

kết hợp với các loại hình nghệ thuật khác giúp chương trình biểu diễn phong phú về 

nội dung, đa dạng về hình thức cùng với đó là quản lý và khai thác hiệu quả Nhà 

hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh. 

6.2. Về thể dục thể thao 
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- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT quần chúng trong khối cơ 

quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT phát 

triển mạnh trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh hoạt động thể thao biển theo Đề án xây 

dựng Bình Thuận trở thành Trung tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia 

giai đoạn 2021 – 2025 đã được phê duyệt.  

- Chuẩn bị tốt lực lượng, cơ sở vật chất để sẵn sàng đăng cai các giải thể thao 

cấp quốc gia, khu vực, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam ủy nhiệm cho 

Bình Thuận trong năm 2023. 

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 

Huấn luyện viên; hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo năng khiếu thể thao của 

tỉnh.   

- Triển khai các giải pháp để phát triển đội Bóng đá hạng Nhất của tỉnh và 

chủ động phối hợp tổ chức các giải thể thao phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2023 

Bình Thuận - Hội tụ xanh. 

6.3. Về Du lịch  

- Tăng cường công tác quản lý chuyên ngành; nâng cao hiệu quả công tác 

phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương đối với công tác quản lý nhà nước 

về du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo môi trường tốt nhất cho hoạt động du lịch 

tạo dựng hình ảnh điểm đến “An toàn - thân thiện - hấp dẫn - chất lượng”, giữ vững 

thương hiệu du lịch Bình Thuận, góp phần thu hút du khách nội địa, phục hồi thị 

trường khách quốc tế. 

- Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững, các điểm đến về miền 

núi, rừng, hồ, thác, nhà vườn, nhằm góp phần đa dạng, phong phú điểm đến du lịch 

tỉnh, phát huy thế mạnh của địa phương.  

- Hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến 

năm 2040, tầm nhìn 2050; đồng thời, phối hợp tham mưu xây dựng, thành lập Ban 

Quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Né.  

- Tăng cường xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch với các hình thức phù hợp 

nhằm nhanh chóng phục hồi thị trường khách du lịch nhất là thị trường khách du 

lịch quốc tế. Phát huy hiệu quả hoạt động cổng thông tin du lịch thông minh, Sàn 

thương mại điện tử du lịch và bản nâng cấp Website du lịch Bình Thuận (Việt - 

Anh). 

- Chủ động, chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động Năm Du lịch quốc 

gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh. 

III. VỀ CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu, đồng thời bổ sung vào chương 

trình, kế hoạch công tác để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân tỉnh giao cho Ngành trong năm 2023. 
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Khắc phục những tồn tại, hạn chế để đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 

phát triển đúng hướng; bảo đảm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể 

thao theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường công tác xã hội hóa để tổ chức tốt các 

hoạt động văn hóa, thể thao gắn với quảng bá, xúc tiến du lịch, xác định văn hóa, 

thể thao luôn là những sản phẩm đặc thù của du lịch của tỉnh, gắn bó, bổ trợ cho 

nhau cùng phát triển theo hướng sáng tạo, ổn định, bền vững, thúc đẩy du lịch trở 

thành một trong 3 trụ cột kinh tế của tỉnh; tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ 

chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận - Hội tụ xanh; 

triển khai thực hiện các nội dung tại Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc 

gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050 khi được phê duyệt; đẩy nhanh, bám sát 

tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, sớm đưa công trình Nhà hát và 

triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh đi vào hoạt động và khẩn trương hoàn thành các 

hạng mục còn lại tại nhà trưng bày, nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ di tích 

Tháp PôSahInư…  

Thừa lệnh Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng thông báo 

để các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố biết và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc Sở;              

- Các phòng chuyên môn;          

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TX, TP; 

- Trung tâm Văn hóa và Thể thao các huyện, TX, TP;  

- Website: svhttdl.binhthuan.gov.vn;  

- Lưu: VT. VP (L). 
 

     

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

  Nguyễn Thị Kim Thanh 
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