
            UBND TỈNH BÌNH THUẬN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  
               Số:70 /SVHTTDL-VP                         Bình Thuận, ngày  15 tháng 01 năm 2018 
      V/v triển khai Chỉ thị số 28-CT/TU 
  ngày 05/01/2018 của Tỉnh ủy và Chỉ thị  
      số 02/CT-UBND ngày 03/01/2018 
                  của UBND tỉnh. 
 

Kính gửi: 
      - Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;  

              - Các đơn vị trực thuộc; 
      - Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố.  

 

 Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 05/01/2018 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, 
chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 
03/01/2018 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị 
trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết 
Nguyên đán Mậu Tuất 2018.  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các 
đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển 
khai thực hiện một số nội dung sau:   

1. Từng đơn vị, địa phương bám sát Kế hoạch số 2687/KH-SVHTTDL ngày 
14/11/2017  và Chương trình hoạt động tết Nguyên đán 2018 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch và kế hoạch hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018” cụ 
thể của đơn vị, địa phương mình, gắn với thông tin, tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm 
88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 để triển khai đạt hiệu quả. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, 
mừng Xuân 2018 trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhằm tuyên truyền 
rộng rãi đến đông đảo quần chúng nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết thiết thực, tiết 
kiệm, an toàn, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân 
tộc, với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán từng địa phương. Đặc biệt, quan 
tâm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa về cơ sở phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, 
đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp có hoàn 
cảnh khó khăn… 

3. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động cơ quan, đơn vị. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính 
sách, cán bộ ngành đã nghỉ hưu, hộ nghèo...  
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4. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác quản lý và tổ chức lễ hội. Lãnh đạo các phòng, các đơn vị, địa phương không tổ 
chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở; không tặng quà Tết cấp 
trên dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản 
công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội.  

5. Triển khai thực hiện tốt Công văn số 2986/SVHTTDL-VP ngày 19/12/2017 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian 
trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Phân công lãnh đạo trực Tết 
và tăng cường lực lượng tự vệ trực 24/24 giờ, nhằm xử lý kịp thời các công việc, yêu 
cầu, nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo các hoạt động thông suốt trong đợt nghỉ Tết. Thông 
báo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và vận động quần chúng 
nhân dân treo cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị và gia đình trong thời gian quy định. 

6. Thanh tra Sở phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội các 
cấp, Đội kiểm tra chuyên ngành VHTTDL có kế hoạch tổ chức công tác kiểm tra, 
giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội dịp tết Nguyên 
đán 2018, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi 
dụng lễ hội để thu lợi bất chính. Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, quản 
lý giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự tại các cơ sở lưu trú du lịch, khu, 
điểm du lịch trong dịp Tết.    

7. Phòng Quản lý Văn hóa Sở hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các điểm vui chơi giải trí cho nhân dân trong 
dịp Tết, nhất là các hoạt động trong đêm giao thừa. Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước đối với hoạt động vui chơi, biểu diễn văn hóa, văn nghệ theo tinh thần lành 
mạnh, bổ ích, an toàn. 

8. Phòng Quản lý Du lịch Sở hướng dẫn cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ tốt du khách đến Bình Thuận vui Xuân, đón Tết 
an toàn và đảm bảo an ninh trật tự.  

9. Phòng Tổ chức Pháp chế phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Quyết định 
thành lập Ban Tổ chức phục vụ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; ban hành tiêu chí cụ 
thể và đánh giá việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân trong dịp tết của từng 
phòng, đơn vị; trên cơ sở đó đề xuất khen thưởng kịp thời khi kết thúc đợt hoạt động 
phục vụ tết. 

10. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tăng cường quảng bá các chương 
trình hoạt động tết Nguyên đán 2018, nhằm thông tin rộng rãi, thu hút du khách tham 
quan.  

 11. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm 
tra, giám sát các hoạt động văn hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện, 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo không để các hoạt động liên quan đến 
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mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan, các văn hóa phẩm đồi trụy phát sinh trong thời gian 
trước, trong và sau Tết. 

12. Người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, địa phương phải 
gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của nhà 
nước để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập, làm theo. Ngay sau 
thời gian nghỉ Tết theo quy định, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị 
xã, thành phố phải nhanh chóng đưa công tác làm việc, học tập… trở lại hoạt động 
bình thường. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các 
đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố nghiêm 
túc triển khai thực hiện./.           
            

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC      
- Như trên;  
- Ban Giám đốc;                                                                    
- Lưu: VT, (Nh) 
 
 
 

         Ngô Minh Chính    
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