
 

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

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

  

Số:           /BC-SVHTTDL Bình Phước, ngày         tháng 8  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch 

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023  

 

 Thực hiện Công văn số 2903/BVHTTDL-KHTC ngày 04/8/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch phát triển 

sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả đánh giá và xây 

dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch, dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2023 như sau: 

 A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

NĂM 2022: 

I. Tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh phát 

triển văn hóa, thể thao và du lịch của Đảng, Quốc hội và Nhà nước 

Thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW, Kế hoạch thực hiện Kết luận 27-

KL/TW, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ và 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các văn bản khác liên quan của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đã 

tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng 

chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể 

thao và du lịch của tỉnh. Song song đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ 

đạo triển khai thực hiện đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố để tuyên 

truyền, về Nghị quyết 53-NQ/TW, Kế hoạch thực hiện Kết luận 27-KL/TW. 

Nhằm triển khai thực hiện phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa 

bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo, điều hành, điển hình như: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát 

triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2025; tham mưu ban hành Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 

29/5/2015 về ban hành Đề án “bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2015 – 2020); Kế hoạch số 39/KH-UBND 

ngày 24/02/2015 về Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 26/3/2015 về phát triển điện ảnh đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 

81/KH-UBND ngày 08/4/2015 về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn 

hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 
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Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 06/7/2015 về triển khai Đề án Đẩy mạnh các 

hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; 

Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 

tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác 

giả, quyền liên quan giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai thực hiện Chiến lược 

phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 1592/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Quy hoạch phát triển 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2025; Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của 

UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về chế độ dinh dưỡng đối với HLV, 

VĐV và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể dục thể thao do tỉnh Bình 

Phước tổ chức; Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành 

tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế, quốc gia và của tỉnh Bình 

Phước tổ chức; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Bình 

Phước thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, Tổng kết thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 

23/02/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh 

Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020. Đồng thời tham mưu 

UBND tỉnh cụ thể hóa kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính 

sách về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; đảm bảo hài hòa mối 

quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; ưu tiên 

phát triển văn hóa, thể thao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

 II. Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện các văn bản điều ước quốc 

tế, trao đổi, thoả thuận quốc tế, hợp tác quốc tế của Ngành và lĩnh vực về 

văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại địa phương. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển thông tin đối ngoại tỉnh 

Bình Phước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/9/2021 triển khai thực hiện chiến 

lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030;  Nội dung đối ngoại được triển khai thực hiện thông qua tổ chức 

các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với kết quả như sau: Hằng năm, các đơn vị 

thuộc Sở đã sử dụng các kênh tuyên truyền như khẩu hiệu, panô, xe lưu động, 

chiếu phim lưu động, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, sách báo, triển lãm hiện 

vật, hình ảnh để tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, về chủ trương đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về thành tựu kinh tế - xã hội của 

đất nước, của tỉnh, về công tác phân giới, cắm mốc; tuyên truyền hoạt động giao 

lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim lưu động giữa các huyện 

biên giới với các tỉnh bạn; Thông qua các hoạt động quảng bá, hội chợ thương 

mại, Sở đã tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những thế mạnh, tiềm 



 

 

 

3 

 

năng về du lịch tỉnh Bình Phước; Đội thông tin lưu động tỉnh và các huyện đã tổ 

chức tốt các buổi biểu diễn thông tin lưu động phục vụ tại vùng sâu, vùng xa, 

đặc biệt khi biểu diễn tại các đồn Biên phòng giáp biên giới, đồn Biên phòng 

cửa khẩu Hoa Lư và Hoàng Diệu đã mời cán bộ đồn Biên phòng nước bạn sang 

tham dự, giao lưu. Qua đó việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân 

về công tác thông tin đối ngoại được thực hiện có hiệu quả, tăng cường tình 

đoàn kết hữu nghị với các tỉnh của nước bạn, tỉnh Bình Phước đã tổ chức được 

các đợt biểu diễn nghệ thuật phục vụ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Campuchia 

khỏi họa diệt chủng; phục vụ văn nghệ và công tác hậu cần tại buổi lễ công bố mở 

cặp lối biên giới Lộc Tấn - Tuần Lung; Phục vụ đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao 

Vương quốc Capuchia sang thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước; tham gia 

chương trình văn nghệ liên hoan đón Tết Cổ truyền Chol Chnăm Thmây tại tỉnh 

Kratie, Vương quốc Campuchia.  

 III. Đánh giá tình hình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng 

viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khoa học công nghệ và 

môi trường; cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi 

phạm; và công tác xã hội hoá các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

Tỉnh Bình Phước hiện nay chưa có cơ sở trường nghiệp vụ, trường đào tạo 

các chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nên công tác đào tạo 

xây dựng đội ngũ trí thức ngành chủ yếu là liên kết đào tạo và cử cán bộ CCVC 

và nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng về linh vực Văn hóa, Thể thao, du lịch 

và gia đình. Trong năm 2022, Sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã cử cán bộ 

CCVC tham gia các lớp như: chương trình Quản lý nhà nước, lý luận chính trị, 

các lớp tào tạo về nghiệp vụ: thủ tục hành chính, văn thư lưu trữ, tập huấn về 

công tác gia đình, các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ….. 

Công tác thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành chuyên môn, tài chính 

quản lý, sử dụng ngân sách được chỉ đạo thường xuyên. Với việc quyết liệt, chủ 

động, tích cực trong việc thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước thường 

xuyên, liên tục, có sự kiểm tra, giám sát. Do đó, trong năm  2022 khi UB kiểm 

tra Tỉnh ủy kiểm tra đối với hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều 

được đánh giá thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi, sử dụng ngân sách và dự 

án, đảm bảo nguyên tắc tài chính, không có sai phạm xảy ra.  

IV. Đánh giá tình hình xây dựng hợp phần quy hoạch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước xây dựng Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tích 

hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Công 

tác triển khai đã hoàn thành và trình phê duyệt. 

V. Đánh giá tình hình phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình  

1. Về đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các di tích: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 42 di tích đã được xếp hạng, 

trong đó các di tích quốc gia đặc biệt như: Vườn quốc gia Cát Tiên, đường 
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Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền 

Nam Việt Nam; di tích quốc gia như: Địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, 

Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài, Địa điểm Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải 

phóng miền Nam Việt Nam.... và di tích cấp tỉnh  như: Mộ tập thể lực lượng vũ 

trang an ninh An Lộc, Bệnh viện Lộc Ninh - công trình kiến trúc thời Pháp 

thuộc, Địa điểm Chiến thắng Dốc 31, Khu di tích Nơi thành lập Sư đoàn 302, 

đình thần Tân Khai, thành đất hình tròn Long Hưng, thác Đắk Mai 1, thác Đứng, 

thác Voi - thác Liêng Rót.... và nhiều di tích được lập hồ sơ khoa học, nhiều 

danh lam thắng cảnh, di chỉ khảo cổ độc đáo, văn hóa phi vật thể đặc trưng của 

đồng bào dân tộc thiểu số… Các di tích đã trở thành điểm đến quen thuộc cho 

các hoạt động tham quan về nguồn, là nơi đến lý tưởng cho du khách trong và 

ngoài tỉnh khi muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp quê hương Bình 

Phước, số lượng người đến tham quan di tích khoảng 85 ngàn lượt/năm. 

Hiện tại, nguồn kinh phí cho hoạt động bảo tồn, tồn tạo và phát huy giá trị 

di tích nói riêng và di sản văn hoá nói chung còn nhiều hạn chế. Hàng năm chỉ 

tiến hành tu bổ, sửa chữa nhỏ chống thấm, dột, rỉ sét, mối mọt và cải tạo, chỉnh 

trang cảnh quan để đảm bảo mỹ quan phục vụ khách tham quan tại các di tích, 

một số di tích bị xuống cấp nhưng không có kinh phí đầu tư tôn tạo.  

2. Bảo tồn, sưu tầm và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể: 

Trong những năm qua, công tác bảo tồn, sưu tầm và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể luôn được tỉnh Bình Phước quan tâm. Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch đã tiến hành phục dựng một số Lễ hội truyền thống của đồng bảo dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh như Lễ hội Lập làng mới, Lễ hội Mừng lúa mới, Lễ 

hội phá bàu của đồng bào dân tộc Khmer Bình Phước; Thực hiện kiểm kê và lập 

hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia.   

Bên cạnh đó, để phát huy tốt giá trị của các di sản văn hóa đã được sưu 

tầm và bảo quản, Ngành đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các đợt 

trưng bày, triển lãm hiện vật sinh hoạt, sản xuất của đồng bào, các tranh ảnh, sản 

phẩm  về văn hóa dân tộc để phục vụ nhu cầu của công chúng; bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh 

đến tham quan, nghiên cứu. 

3. Hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng: 

Toàn tỉnh có 01 Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và 11 đội Tuyên 

truyền lưu động cấp huyện; 06 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng cấp tỉnh và 60 

câu lạc bộ cấp tỉnh.  các hoạt động văn hóa nghệ thuần quần chúng được các địa 

phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức gắn với với các nhiệm vụ chính 

trị và các ngày lễ lớn của dân tộc. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

nói chung và hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc được duy trì từ tỉnh 

đến cơ sở, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia; các hoạt động giao 

lưu văn hóa của tỉnh với các tỉnh, thành trong cả nước cũng như giao lưu quốc tế 

ngày càng mở rộng. 

4. Hoạt động  lễ hội: 
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Toàn tỉnh hiện có 73 lễ hội, trong đó có 41 Lễ hội dân gian, 15 lễ hội tôn 

giáo, 11 lễ hội lịch sử cách mạng và 06 lễ hội khác. Đặc biệt, có các lễ hội 

truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, điển hình là: Lễ hội Mừng lúa 

mới (dân tộc Stiêng), Lễ hội Lồng Tồng (dân tộc Tày - Nùng), Lễ hội Phá Bàu, 

lễ hội Xuống đồng, Lễ Tết Chol Chnăm Thmây (dân tộc Khmer), Lễ Tết Sel 

donta (người Chăm, Khmer),... Bên cạnh đó, trò chơi diễn ra trong các lễ hội này 

mang đậm sắc thái văn hóa tộc người, chẳng hạn như: múa hát cồng chiêng, ăn 

uống cộng cảm (lễ hội của dân tộc Stiêng), té nước cầu mưa, cầu phước, hát múa 

lâm thôn (Lễ hội Mừng lúa mới, Lễ hội Cham Thnăm Thmây của dân tộc 

Khmer), ném còn và các trò chơi dân gian (Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày - 

Nùng), hát bội (Lễ hội thờ cúng Thành hoàng làng của người Việt)...Nhìn 

chung, hoạt động lễ hội và các trò diễn của đồng bào các dân tộc đã được quan 

tâm đầu tư, bước đầu được phục dựng và duy trì một cách thiết thực, đem lại 

hiệu ứng tích cực trong nhân dân. 

5. Quảng cáo: 

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và 

du lịch nói chung và hoạt động quảng cáo nói riêng trong những năm qua trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước tương đối ổn định, chặt chẽ. Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp phép cho các tổ chức cá nhân đúng 

theo quy định pháp luật; Thường xuyên mở đợt thanh tra, kiểm tra diện rộng, đột 

xuất theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thanh tra chuyên ngành và phối hợp các ngành liên quan. Qua kiểm tra phát hiện 

nhiều vụ sai phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

6. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào ngày càng được tăng cường. Các 

cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với 

phong trào. Ban chỉ đạo phong trào ở các cấp được củng cố, sự tham gia và phối 

kết hợp của các ngành từng bước chặt chẽ, đồng bộ. Việc triển khai thực hiện 

phong trào đã đạt được những kết quả tích cực, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

về phong trào của Trung ương và của tỉnh được ban hành, triển khai thực hiện 

đã tạo ra sự thống nhất cơ bản về nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực 

hiện phong trào.  

Phong trào tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp 

phần thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, 

trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Thông qua phong 

trào, các yếu tố văn hóa và nhân tố con người được khai thác, phát huy tạo ra 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần thực hiện “xóa đói giảm nghèo”, 

giải quyết các chính sách xã hội. 

7. Công tác gia đình 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản sau: Tham mưu kế 

hoạch Triển khai Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn 
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hóa, Thể thao và Du lịch; điều tra, khảo sát, thống kê hệ thống thiết chế văn hóa 

thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh; triển khai Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức 

lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện Thông tư số 

07/2017/TT -BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình; kiểm tra văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kiểm tra chất 

lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận 

động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”; 

Thông qua các hoạt động như: Tổ chức Ngày hội gia đình, tổ chức Hội 

nghị nhân dân bàn về công tác gia đình, triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia 

đình, đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh 

phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. 

9. Tình hình xây dựng các thiết chế các cấp: 

Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển văn hoá và thể thao trên địa bàn 

tỉnh: Về cơ sở, vật chất được quan tâm đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, 

giải trí của người dân: 

- Cấp tỉnh: Có 04 thiết chế văn hóa do Sở Văn, hóa Thể thao và Du lịch 

trực tiếp quản lý gồm: Trung tâm Văn hóa tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh và 

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh (trong đó có 2/4 thiết chế văn hóa chưa có trụ sở 

làm việc độc lập là Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh). Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ hoạt động và các thiết bị chuyên dùng tại các thiết chế văn hoá, thể thao 

cấp tỉnh được trang bị và bổ sung hàng năm.  

 - Cấp huyện: Có 9/11 huyện, thị xã, thành phố có Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao chuyên biệt; 02/11 huyện đang xây dựng trụ sở, trung tâm hoạt động 

chuyên biệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phú Riềng và Hớn Quản); 

diện tích của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt tiêu chí theo quy 

định. Các trang thiết bị  của Trung tâm như: Bàn, ghế, âm thanh, ánh sáng, xe 

lưu động… tại các thiết chế văn hoá cấp huyện, thị xã được trang bị đủ. Hội 

trường, sân thi đấu thể thao, sân tập thể dục được xây dựng đáp ứng nhu cầu 

hoạt động. 

 - Cấp xã: Có 111/111 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao. Trong đó, có 13 Trung tâm Văn hóa-Thể thao độc lập; 07 Trung tâm Văn 

hóa Cộng đồng nằm ngoài trụ sở xã; 88 xã tận dụng Hội trường làm Trung tâm 

Văn hóa; 03 xã chưa có Trung tâm, Hội trường (thị trấn Tân Khai sử dụng 

Phòng học làm Trung tâm Văn hóa –Thể thao, xã Đăk Nhau sử dụng Hội trường 

thôn, phường Long Thủy chưa có Hội trường); 69 xã thành lập Ban Chủ nhiệm). 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã có diện tích sử dụng trung bình từ 300m2 trở 

lên, khu thể thao từ 1.500m2 trở lên. Về trang thiết bị như: Bàn, ghế trong hội 

trường, phông trang trí, hệ thống âm thanh, thiết bị truyền thanh, tủ sách pháp 

luật được trang bị đủ. Tuy nhiên, hiện nay có một số Hội trường hoạt động 

không thường xuyên, bị hư hỏng, xuống cấp, trang thiết bị cũ kỹ không sử dụng 

được. 
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 - Thôn, ấp, khu phố: Toàn tỉnh hiện có 844 thôn, ấp, khu phố. Trong đó có 

837 thôn, ấp, khu phố có Nhà văn hóa, Hội trường để sinh hoạt; 7 thôn, ấp chưa 

có Nhà văn hóa phải mượn nhà dân để sinh hoạt (một số khu dân cư đã có đất 

nhưng chưa xây dựng nhà văn hóa). Diện tích đất sử dụng trung bình là 250m2, 

trong đó Hội trường chính khoảng 80m2, các công trình khác khoảng 170m2. 

Các Nhà văn hóa thường được xây dựng ở vị trí trung tâm, gần khu tập trung 

dân cư. 

Thực hện dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg ngày 14-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai 

giai đoạn 1 từ năm 2021-2025. Theo đó, mục tiêu của dự án là khôi phục, bảo 

tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; 

hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào DTTS và miền 

núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với 

phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các DTTS rất ít người. tuy nhiên, 

hiện nay chương trình mới chuẩn bị thực hiện. 

VI. Đánh giá tình hình phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.  

1. Về thể dục, thể thao quần chúng: 

- Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 

2022 đạt tỷ lệ 34,9 % dân số. 

- Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2022 đạt 23,8 % số hộ gia 

đình trong toàn tỉnh. 

- Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên 

toàn tỉnh tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. Lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn đều có sự quan 

tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, cổ vũ, động viên việc tập luyện, thi đấu thể 

thao. Vì vậy phong trào TDTT phát triển tương đối đồng đều.  

- Hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang được duy trì có nề 

nếp, thường xuyên có hiệu quả. Duy trì tốt tập thể dục buổi sáng, chạy thể dục, 

chạy vũ trang…tỷ lệ tập luyện đạt 100%. Hàng năm tổ chức tốt hội thao quốc 

phòng, chiến sĩ khỏe cấp huyện, tỉnh tham gia thi đấu quân khu, khu vực và toàn 

quốc. Ngoài ra còn tham gia thi đấu một số giải thể thao của tỉnh. 

- Chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất ở các trường học trên địa bàn 

tỉnh: Số trường học tham gia giáo dục thể chất nội khóa đạt tỷ lệ 100%; số 

trường học tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 66%. Các hoạt động 

được tổ chức dưới nhiều hình thức sinh hoạt theo CLB, lồng ghép cùng các hoạt 

động thi đua của đoàn, đội. Hàng năm toàn tỉnh tổ chức tốt các giải thể thao 

dành cho học sinh như Hội khỏe Phù Đổng, giải việt dã, bóng đá nhi đồng… đều 

có đông đảo các học sinh tham dự. 

2. Đối với Thể thao thành tích cao: 

Trong năm 2022, thể thao thành tích cao luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch UBND tỉnh giao như: Tổ chức thành công các giải thi đấu trong hệ thống 
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các môn của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh; thành lập Đoàn tham dự Hội thi thể 

thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II; đăng cai tổ chức thành công các 

sự kiện văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch khu vực niền Đông nam bộ và toàn 

quốc; đặc biệt, tỉnh Bình Phước có 02 HLV, 07 VĐV tham dự Đại hội Thể thao 

Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam (Seagames 31) với kết quả đạt được: 03 

HCV, 02 HCB, 02 HCĐ.  

Số vận động viên đạt thành tích cao đến năm 2022 là 40 vận động viên 

(trong đó cấp I quốc gia là 20 vận động viên, kiện tướng quốc gia là 20 vận động 

viên); số vận động viên tập trung đào tạo là 255 vận động viên ; số huy chương 

đạt là 59 huy chương (huy chương quốc tế 7, huy chương quốc gia 52).  

3. Các công trình thể dục thể thao 

  - Cấp tỉnh: Đến nay đã xây dựng hoàn thành các sân tập thể thao; Sân vận 

động tỉnh (Có khán đài A, B); dàn đèn chiếu sáng vận động tỉnh; nhà tập thể 

thao đa năng....hiện nay đang xây dựng Nhà thi đấu đa năng. 

- Cấp huyện, thị xã, thành phố: Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố có 

6 nhà thi đấu, 7 sân vận động, 2 bể bơi.  

VII. Đánh giá tình hình phát triển du lịch 

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu phát triển du lịch 

Kết quả thực hiện phát triển du lịch tỉnh Bình Phước như sau: Tổng lượt 

khách du lịch đến Bình Phước trong 2022 đạt 842.370 lượt khách, trong đó 

khách nội địa đạt 836.620 lượt, khách quốc tế đạt 5.750 lượt. Nhóm khách du 

lịch nghỉ qua đêm: 734.870 lượt, khách đi trong ngày: 540.340 lượt. Về tổng 

doanh thu du lịch năm 2022 đạt 417 tỷ đồng.  

Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến các hoạt động thu 

hút khách du lịch, đến nay các hoạt động du lịch tuy được mở cửa nhưng lượng 

khách du lịch chủ yếu là khách nội địa, lượt khách quốc tế còn ít, chủ yếu là 

khách chuyên gia đến công tác trên địa bàn tỉnh kết hợp tham quan du lịch.  

2. Kết quả thực hiện các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch: 

Công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch được Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch chủ động và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện. Trong 

đó tập trung triển khai được một số nội dung nổi bật như: tổ chức Hội thảo xúc 

tiến đầu tư du lịch Bình Phước; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao hằng năm 

kết hợp quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Bình Phước ; tổ chức không 

gian văn hóa du lịch Bình Phước trong tỉnh và tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần 

Thơ; xây dựng phim tài liệu, phóng sự, chuyên đề, bản đồ du lịch, cẩm nang du 

lịch; tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo về du lịch; sử dụng ứng 

dụng công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội để tuyên 

truyền, quảng bá du lịch. Đặc biệt, trong năm 2022 đã xây dựng và đưa vào sử 

dụng Hệ thống du lịch thông minh của tỉnh để giới thiệu, quảng bá đến du khách 

trong nước và ngoài nước về du lịch Bình Phước. 

3. Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch 
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Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đã được ưu tiên thực hiện đầu tư 

xây dựng khu, điểm du lịch và dự án thành phần hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, 

thời gian qua, trước tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế, do nhiều nguyên 

nhân chủ quan và khách quan đã tác động không nhỏ đến tiến độ triển khai các 

dự án. Đa số các nhà đầu tư thực sự còn khó khăn về nguồn vốn, không đủ năng 

lực để triển khai dự án dẫn đến phải giãn tiến độ, vốn xã hội hóa thu hút đầu tư 

cho các dự án còn hạn chế, vốn giải ngân của nhiều dự án đạt thấp. Hầu hết các 

dự án đầu tư du lịch đang trong giai đoạn đầu triển khai, chưa có sức thu hút cao 

đối với khách du lịch. 

Hiện nay, có 05 dự án trọng điểm về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

đang được triển khai thực hiện: 

- Dự án phim trường kết hợp khu du lịch sinh thái Trảng cỏ Bù Lạch. 

- Dự án Quần thể văn hóa - cứu sinh núi Bà Rá. 

- Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Quân ủy Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết. 

- Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo.  

- Dự án du lịch hồ Suối Cam. 

 II. VỀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ 

TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI 

ĐOẠN 2016-2020: 

 1. Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước thuộc 

Ngành văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước:  

 Sau khi có Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động 

điều hành, triển khai thực hiện dự toán NSNN theo đúng dự toán được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 Về công tác quản lý thu: Các đơn vị trong ngành đã thực hiện thu đúng 

thẩm quyền, đúng định mức, nộp các khoản phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước 

đầy đủ, quản lý, sử dụng nguồn thu hiệu quả đúng với các quy định của nhà 

nước. 

 Về công tác quản lý chi ngân sách : 100% các đơn vị trong ngành đã xây 

dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường công tác quản lý chi tiêu  nội bộ, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai 

thác nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động chuyên môn. 

 Trong thực hiện dự toán, các khoản giao không thực hiện tự chủ: các đơn 

vị đã chủ động lập dự toán gửi về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm tra 

trước khi Sở gửi Sở Tài chính thẩm định. 

 Để đảm bảo việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết 

kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách quản lý thu, chi tài chính các đơn 

vị đã  thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật ngân sách nhà nước và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện, các chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện 
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hành. 

 2. Đánh giá tình hình lập, bổ sung, trình phê duyệt và triển khai thực 

hiện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành văn hoá, thể thao và du lịch:  

 Tại địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp xây dựng 

kế hoạch đầu tư công hàng năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tuân thủ theo Luật Đầu tư công, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ; 

các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.  

 Trong năm 2022, ngành đã đầu tư các dự án nhà thi đấu đa năng tỉnh với 

tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng giao cho Ban Quản lý dự án đầy tư xây dựng của 

tỉnh làm chủ đầu tư.  

 Hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Do khó khăn chung của nền kinh tế, tình 

hình dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến tiến độ triển khai các dự án. Các dự 

án đầu tư cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch còn khó khăn về nguồn vốn, 

vốn xã hội hóa thu hút đầu tư cho các dự án còn hạn chế. Mặt khác, do công tác 

đầu tư công tỉnh giao tập trung cho Ban Quản lý dự án đầy tư xây dựng của tỉnh 

làm chủ đầu tư nên các công trình, dự án của ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

không còn được ưu tiên. 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH 

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC NĂM 2023, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020, KẾ HOẠCH 

TÀI CHÍNH -NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2023-2025: 

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CHUNG: 

 Văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hoá 

là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất 

nước. Đầu tư cho văn hoá, gia đình, thể dục thể thao là đầu tư cho con người, 

cho sự phát triển của đất nước. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Phát triển văn 

hoá, thể dục thể thao vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con 

người để phát triển văn hoá, thể dục thể thao. Trong xây dựng văn hoá, trọng 

tâm là xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ 

bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Xây 

dựng đồng bộ môi trường văn hoá, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng 

đồng. Phát triển hài hoà giữa kinh tế và văn hoá, thể dục thể thao; cần chú ý đầy 

đủ yếu tố văn hoá và con người trong phát triển kinh tế. Xây dựng và phát triển 

văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch là sự nghiệp của toàn dân do Đảng 

lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo. Tăng tỷ lệ chi ngân 

sách Nhà nước, ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống cơ sở vật 

chất kỹ thuật văn hoá, thể dục thể thao; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di 

sản văn hoá gắn chặt với phát triển du lịch bền vững; huy động mọi nguồn lực 
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của xã hội để phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. 

 Công tác văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch phải chủ động, kịp 

thời, nhậy bén trong việc tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc 

của xã hội; góp phần quan trọng vào thành tựu và phát triển kinh tế - xã hội và 

hợp tác hội nhập kinh tế thế giới của đất nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 

của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. 

 II. MỤC TIÊU CHUNG: 

 Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng  phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng triển khai 

thực hiện phong trào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số; kế thừa những thành quả đạt được, khắc phục những thiếu sót tồn 

tại, từng bước đưa phong trào vào chiều sâu, chất lượng hiệu quả; nâng cao chất 

lượng và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao ở 

cơ sở; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, 

nâng cao hơn nữa mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân ở các địa phương trong 

toàn tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động “xây dựng xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Nâng 

cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, các quy định về văn hóa của người 

dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng về tổ 

chức, hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” ; nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao tạo điều kiện để người dân 

hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa 

phương. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi 

người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể 

dục thể thao trong giai đoạn mới. Phát triển thể dục thể thao từ cấp tỉnh đến cấp 

cơ sở, đặc biệt là thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe thể chất 

và tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để thể thao thành tích cao 

phát triển. Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao từ cấp 

tỉnh đến cấp cơ sở, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng 

của quần chúng nhân dân. Tổ chức quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả các 

thiết chế thể dục thể thao sẵn có. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong 

lĩnh vực thể dục thể thao trên toàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra chặt chẽ các hoạt 

động, dịch vụ kinh doanh thể dục thể thao theo đúng pháp luật. 

 Phát triển du lịch Bình Phước gắn với phát triển vùng Đông Nam Bộ và 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, đảm bảo mục tiêu phát 

triển về dịch vụ và các cụm ngành chiến lược của tỉnh, tạo bước đột phá, trong 

đó: Tập trung thực hiện phương án phát triển theo quy hoạch tỉnh Bình Phước 

thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn 2050 và Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 

22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển du lịch. Định 

hướng khai thác các thế mạnh về nguồn lực hiện hữu, tiềm năng, tranh thủ tối đa 

các tiềm lực bên ngoài. 

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP 
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NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2023: 

1. Công tác quản lý nhà nước: 

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch vị 

trí tuyên truyền chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035; ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

 Tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kế hoạch: Sơ kết thực hiện Đề án phát 

triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn (2017-

2025); Tổng kết công tác triển khai thực hiện Quy hoạch ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; 

Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” .. 

2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành: 

2.1. Lĩnh vực văn hóa: 

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa công cộng: 

quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, vũ trường, karaoke, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển 

lãm, điện ảnh, xuất nhập văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, về 

quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, thư viện, 

gia đình; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ 

động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; 

thực hiện các công tác có liên quan về nhà truyền thống, các cụm tượng đài, 

tranh hoành tráng, nhà bia lưu niệm, bia tưởng niệm các di tích lịch sử, văn hóa 

của các địa phương trong tỉnh, hoạt động tín ngưỡng dân gian... 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước về nếp sống văn 

hóa gia đình, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham 

mưu Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Tham mưu Kế hoạch Triển khai tuyên truyền giáo 

dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2023; Tham mưu tổ chức 

thành công Ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước lần XI năm 2023; tham mưu Ban 

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc 

vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” ban hành kế hoạch về 

việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tổ chức các lớp tập huấn gồm: Lớp tập huấn 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trong năm 

của đất nước và địa phương; tổ chức các sự kiện, liên hoan, hội thi, hội diễn cấp 

tỉnh; tham gia các triển lãm liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh, khu vực, toàn 

quốc; dàn dựng các chương trình ca múa nhạc, tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui, 

hài và thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh 100 buổi/năm phục vụ nhân dân toàn tỉnh; 

xây dựng kế hoạch và thực hiện chiếu phim lưu động tuyên truyền, phổ biến các 

thể loại phim tài liệu, hoạt hình, phim truyện… do Cục Điện ảnh cung cấp với 
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500 buổi chiếu phục vụ nhân dân, số lượt người xem dự kiến 25.000 lượt người 

xem.  

- Bổ sung sách, báo, tạp chí và xử lý toàn bộ các nguồn tài liệu phục vụ 

bạn đọc; tổ chức các đợt phục vụ bạn đọc bằng xe thư viện lưu động đa phương 

tiện theo kế hoạch; luân chuyển sách cho các Thư viện huyện, thi xã, các trường 

học, trại giam, trại tạm giam, Thư viện Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng, các 

điểm bưu điện văn hóa xã, các cơ quan đơn vị và tủ sách cơ sở…Trưng bày, 

triển lãm sách, báo, tạp chí nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh 

theo chỉ đạo; sưu tầm, số hóa tài liệu địa chí được xuất bản, viết về Bình Phước 

từ trước tới nay được lưu trữ tại các thư viện trong nước (khi có văn bản thuận 

chủ trương của UBND tỉnh); số hóa tài liệu thư viện và vận hành phục vụ thư 

viện số. 

- Xây dựng chương trình, tác phẩm mới; tổ chức biểu diễn chương trình 

Nghệ thuật Lễ hội Giao thừa “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023”; tổ 

chức chương trình nghệ thuật phục vụ các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại 

trong năm 2023; phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị lực lượng vũ 

trang, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội; trao đổi chỉ tiêu suất diễn với 

các nhà hát, Đoàn nghệ thuật trong khu vực và toàn quốc; tổ chức Liên hoan ban 

nhạc tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2023;  tham gia cuộc thi tài năng múa toàn 

quốc; Tham gia cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc.  

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê, bảo quản, công tác sưu tầm, công tác 

khảo cổ học, công tác xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, công 

tác nghiệp vụ bảo tồn, công tác lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích, 

công tác tu bổ, sửa chữa di tích; thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát huy di sản 

văn hóa dân tộc. 

2.2. Lĩnh vực thể thao: 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 17/8/2015 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người 

Việt Nam giai đoạn 2015 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 

225/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 

2030. 

- Kiểm tra đánh giá thực trạng phong trào TDTT tại các địa phương, nhất 

là các huyện khó khăn để có cơ sở tham mưu cho tỉnh đầu tư phát triển; phối 

hợp với các ngành, Liên đoàn, Hội thể thao tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho cán bộ quản lý thể thao ở cơ sở, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, trọng 

tài cấp tỉnh; phối hợp kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở hoạt động kinh doanh 

hoạt động thể thao; hướng dẫn các Bộ môn thành lập các Liên đoàn, Hội, Câu 

lạc bộ thể thao. 

- Chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, 

THCS, trên toàn tỉnh để tổ chức triển khai công tác chiêu sinh, tuyển chọn VĐV 

năng khiếu ban đầu, qua đó phát hiện được những VĐV có tố chất đưa về Trung 

tâm tập trung huấn luyện. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
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các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai mở các lớp năng khiếu thể 

thao ở cơ sở; tiếp tục duy trì các lớp năng khiếu ban đầu, chiêu sinh các lớp thể 

thao hè, tuyển chọn VĐV năng khiếu các môn, hoàn thiện kế hoạch giáo án, 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc các HLV tuyến năng khiếu ban đầu tích cực hơn 

trong công tác huấn luyện nhằm bổ sung lực lượng VĐV cho tuyến trên.  

 - Hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao từ cấp tỉnh đến cơ 

sở. Khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động 

thể dục thể thao về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT đảm bảo cho tất cả 

các đối tượng, lứa tuổi đều có cơ hội tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể 

thao thường xuyên, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng 

bào các dân tộc thiểu số. 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thể dục thể thao cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát 

triển trong giai đoạn hiện nay. 

2.3. Lĩnh vực du lịch:  

- Tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục triển khai các nhiệm 

vụ thuộc Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/4/2018 của 

UBND tỉnh về các nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Bình Phước trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 18/8/2020 

của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Xây dựng các chương trình kích cầu du lịch 

nội địa năm 2022.  

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Thỏa 

thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ 2022-2023; xây dựng và 

triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh năm 2023. 

2.4. Các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp: 

- Tiếp tục phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cụm thi 

đua nhằm xây dựng chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo 

chương trình ký kết; đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; tiếp tục 

đánh giá việc áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

- Phối hợp thực hiện xây dựng công trình thiết chế Thư viện tỉnh; chủ trì, 

phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình, dự án, đề 

án, kế hoạch liên quan đến Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.  

3. Hoạt động của các huyện, thị xã, thành phố: 

- Năm 2023, Các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức tốt các hoạt động 

thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị 

tại địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
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thao, vui chơi, giải trí như Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng xuân” phục vụ 

nhân dân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức Hội hoa Xuân, các ngày lễ kỷ niệm của địa 

phương, đất nước, tổ chức các giải thể thao truyền thống của địa phương... Tham mưu 

triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc 

vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”; chương trình phổ cập bơi cho 

trẻ em… Tiếp nhận và giới thiệu các đoàn ca nhạc phục vụ nhân dân tại địa phương.  

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao 

và du lịch cũng được nhằm hướng các hoạt động này vào khuôn khổ.  

IV. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023, KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC 03 NĂM 2023 - 2025 

1. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023: 

1.1. Dự toán chi đầu tư phát triển:  

Trong năm 2022 ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước 

không được bố trí dự toán chi đầu tư triển.  

1.2. Dự toán chi sự nghiệp: 

Trong năm 2022, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước được 

giao nguồn ngân sách là 165.012 triệu đồng (Trong đó: ngân sách cho cấp 

huyện, thị xã, thành phố là: 40.258 triệu đồng; ngân sách cho sự nghiệp cấp tỉnh 

là: 117.890 triệu đồng; ngân sách QLNN là 6.864 triệu đồng)  

Trong năm 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước xây 

dựng dự toán ngân sách là 181.513 triệu đồng (Trong đó: ngân sách cho cấp 

huyện, thị xã, thành phố là: 44.284 triệu đồng; ngân sách cho sự nghiệp cấp tỉnh 

là: 129.679 triệu đồng; ngân sách QLNN là 7.550 triệu đồng)  

 (Theo biểu mẫu số 2) 

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

Trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không được giao dự án 

nào thực hiện trong kế hoạch đầu tư công chỉ thực hiện một số dự án sửa chữa, 

cải tạo, trùng tu bằng vốn sự nghiệp. Nhằm đăng ký nhu cầu các dự án chuẩn bị 

đầu tư cho giai đoạn 2021-2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng ký nhu 

cầu các dự án chuẩn bị đầu tư một dự án trọng điểm như sau: Dự án Thư viện 

tỉnh Bình Phước với tổng mức đầu tư: Dự kiến 70 tỷ đồng.  

 3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới; Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản 

văn hóa Việt Nam: 

3.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:  

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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 - 2030, 
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giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bình phước xây dựng kế hoạch năm 2023 của chương trình cụ thể như sau: 

3.1.1. Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của 

các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch: 

Nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản, buôn… truyền thống 

tiêu biểu của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc dự án số 6 trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước đề xuất được hỗ trợ 01 làng  

Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển với kinh phí hỗ trợ là 

5.136.000.000 đồng (trong đó: nguồn ngân sách trung ương là: 4.466.000.000 

đồng, vốn đối ứng của địa phương là 670.000.000 đồng)   

3.1.2. Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

Nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các 

thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

được đề xuất hỗ trợ 5 nhà văn hóa, thể thao 

Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển với kinh phí hỗ trợ là 

856.000.000 đồng (trong đó: nguồn ngân sách trung ương là: 744.000.000 đồng, 

vốn đối ứng của địa phương là 112.000.000 đồng)   

3.1.3. Bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng 

sản phẩm phục vụ phát triển du lịch: 

Nội dung, nhiệm vụ đề xuất thực hiện bảo tồn 02 lễ hội truyền thống tiêu 

biểu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 

900.000.000 đồng (trong đó: nguồn ngân sách trung ương là: 800.000.000 đồng, 

vốn đối ứng của địa phương là 100.000.000 đồng).  

3.1.4. Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn 

hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một:  

Nội dung, nhiệm vụ đề xuất thực hiện nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn 01 

chương trình phát triển văn hóa phi vật thể tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 

445.000.000 đồng (trong đó: nguồn ngân sách trung ương là: 387.000.000 đồng, 

vốn đối ứng của địa phương là 58.000.000 đồng).  

3.1.5. Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

Nội dung, nhiệm vụ là hỗ trợ cho 05 đội văn nghệ được thành lập tại Nhà 

văn hóa - Khu thể thao thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

tỉnh  

 Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 

318.000.000 đồng (trong đó: nguồn ngân sách trung ương là: 276.000.000 đồng, 



 

 

 

17 

 

vốn đối ứng của địa phương là 41.000.000 đồng)   

3.1.6. Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số: 

Nội dung, nhiệm vụ là hỗ trợ xây dựng cho 10 tủ sách cho các Nhà văn 

hóa - Khu thể thao thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước. 

Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 

300.000.000 đồng (trong đó: nguồn ngân sách trung ương là: 250.000.000 đồng, 

vốn đối ứng của địa phương là 50.000.000 đồng).  

3.17. Nội dung đề xuất hỗ trợ trang thiết bị văn hóa, thể thao tại các thôn 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số:  

Nội dung, nhiệm vụ là hỗ trợ hỗ trợ trang thiết bị văn hóa, thể thao tại 05 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên 

địa bàn tỉnh. 

Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 

191.000.000 đồng (trong đó: nguồn ngân sách trung ương là: 166.000.000 đồng, 

vốn đối ứng của địa phương là 25.000.000 đồng)   

3.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:  

Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của 

người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo 

hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn: đề xuất nội dung: Nâng 

cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng 

cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các 

tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khỏe cho 

người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi). Phát động các phong trào 

thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, văn hóa, văn nghệ quần chúng phù hợp với 

từng đối tượng, từng địa phương; nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn 

hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và nội 

dung 02: Tăng cường kiểm kê, ghi danh sách các di sản văn hóa; bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa; nghiên cứu, mở rộng mô hình kết nối văn hóa truyền thống 

và văn hóa mới, đảm bảo đa dạng về văn hóa vùng miền, dân tộc phục vụ phát 

triển du lịch. 

3.3. Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa 

Việt Nam 

Đề xuất Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc qia đặc biệt, hỗ trợ nâng cấp, tu 

bổ cấp thiết di tích cấp quốc gia: Trong năm 2023 tập trung tu bổ, tôn tạo di tích 

quốc gia cụ thể như : Tu bổ, tôn tạo di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng 

miền Nam Việt Nam ; tu bổ, tôn tạo Căn cứ Cục hậu cần Quân giải phóng miền 

Nam Việt Nam; tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô; tu 

bổ, tôn tạo di tích Nhà Giao tế - Lộc Ninh; tu bổ, tôn tạo di tích di tích Bồn xăng 

kho nhiên liệu VK98 
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Trên đây là Báo cáo Xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn 

hoá, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước./. 
  

Nơi nhận:  
- Bộ VHTTDL; 

- UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT; 

- Lưu: VT, VP (Si).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chung 
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