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BÁO CÁO
Sơ kết hoạt động quý I và phƣơng hƣớng nhiệm vụ quý II năm 2017
của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tiền Giang

I. TÌNH HÌNH CHUNG:
Trong Quý I năm 2017, toàn ngành tập trung tổ chức nhiều hoạt động kỷ
niệm các ngày lễ lớn: kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam; 70 năm Ngày chiến thắng Cổ Cò; 232 năm chiến thắng Rạch Gầm-Xoài
Mút; 53 năm chiến thắng Ấp Bắc, 30 năm Ngày thành lập lại thị xã Gò Công;
khánh thành Nhà lưu niệm và kỷ niệm 50 năm Ngày hy sinh soạn giả-liệt sĩ
Trần Hữu Trang…đặc biệt tổ chức tốt Hội xuân, chợ hoa xuân, trưng bày, triển
lãm, chiếu phim phục vụ nhân dân vui tết cổ truyền của dân tộc xuân Đinh Dậu
năm 2017. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, các cuộc liên hoan, hội thi,
hội diễn văn nghệ quần chúng… và phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc đều
khắp trên địa bàn tỉnh đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng các ngày
lễ lớn và Tết Nguyên đán.
Hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng với nhiều
giải thể thao dân tộc gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhân dân
trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu; phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe
toàn dân năm 2017 tạo không khí sôi nổi khuyến khích tinh thần rèn luyện thân thể
được đông đảo nhân dân tham gia đều khắp trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác tổ
chức Đại hội Thể dục các cấp và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể
thao Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ VII.
Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng khách sạn đạt
chuẩn sao và nhà nghỉ du lịch được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại,
lượng khách du lịch đến tham quan du lịch tăng so với cùng kỳ năm 2016.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý các dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn
trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế việc gấy tiếng ồn gây bức xúc trong nhân
dân.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I/2017:
1. Công tác quản lý nhà nƣớc:
1.1. Công tác tham mƣu
Trong quý I năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh: tổ chức Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) gắn với mừng xuân Đinh
Dậu năm 2017; tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cổ Cò, 30 năm thành lập
lại thị xã Gò Công. Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại

hội Thể dục các cấp và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao
Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ VII.
1.2. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm:
Trong quý I năm 2017, Thanh tra Sở phối hợp với Đội kiểm tra liên
ngành tổ chức kiểm tra các hoạt động Hội xuân, quảng cáo, trò chơi điện tử
(game bắn cá), karaoke lưu động (nhạc sống), biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh
karaoke, hoạt động thể dục, thể thao và dịch vụ kinh doanh du lịch trong tỉnh
Tiền Giang. Tổng cộng tổ chức kiểm tra 13 cuộc với 72 lượt, phát hiện lập biên
bản 50 vụ vi phạm. Trong đó, có 19 vụ vi phạm tiếng ồn (chuyển Thanh tra Sở
Tài nguyên và Môi trường xử phạt 04 trường hợp).
Trong quý I năm 2017, Thanh tra Sở không có lượt tiếp công dân, không
có đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành:
2.1. Lĩnh vực văn hoá và gia đình:
- Tổ chức Hội thi Ban chủ nhiệm ấp khu phố văn hóa tỉnh Tiền Giang tại
huyện Châu Thành. Tổng kết Hội thi Trụ sở cơ quan văn minh, xanh, sạch đẹp
năm 2016, phát thưởng 53 đơn vị đạt giải.
- Tổ chức 02 buổi biểu diễn nghệ thuật và tặng quà gia đình chính sách xã
Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy và xã Song Bình, huyện Chợ Gạo. Tổng cộng đã vận
động và trao quà cho 156 gia đình chính sách, gia đình nghèo, số tiền
46.800.000đ.
- Hỗ trợ các địa phương tổ chức lễ ra mắt xã nông thôn mới và đón nhận
các danh hiệu văn hóa trong năm 2016.
- Tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức
làm công tác tham mưu, giúp việc cho UBND cấp huyện về công tác gia đình”.
- Sinh hoạt đờn ca tài tử định kỳ 2 buổi/tuần tại Rạp hát Thầy Năm Tú.
- Phối hợp với báo Ấp Bắc thực hiện chuyên trang xây dựng đời sống văn
hóa.
- Tổ chức đoàn khảo sát các hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm
củng cố nâng chất hoạt động trong giai đoạn tới.
- Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế
hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017.
- Xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn đờn ca tài tử tại huyện Gò Công Tây,
thực hiện theo Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Tiền
Giang, giai đoạn 2016-2020.
- Quý I/2017 trên địa bàn tỉnh đã công nhận mới: 02 ấp, khu phố văn hóa;
05 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 28
cơ sở thờ tự văn hóa và 38 con đường văn hóa.
* Hoạt động Trung tâm Văn hóa tỉnh:
- Trong quý I/2017, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng 07 chương trình văn
nghệ: mừng Đảng - mừng Xuân, tuyên truyền các ngày lễ lớn, phục vụ trên
3.000 lượt người xem tại Trung tâm.
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- Đội TTLĐ xây dựng chương trình tuyên truyền “Mừng Đảng - Mừng
xuân” Đinh Dậu 2017. Tổ chức phục vụ cơ sở 13 đêm, có khoảng 2.000 lượt
người xem.
- Tổ chức 03 cuộc hội thi, liên hoan gồm: Hội thi hoa lan, liên hoan các
Ban nhạc tỉnh Tiền Giang mở rộng. Tổ chức trưng bày 02 cuộc gồm: trưng bày
hoa lan và trưng bày ảnh cưới nghệ thuật tại Trung tâm. Tổ chức biểu diễn văn
nghệ phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cổ Cò.
- Hoạt động Câu lạc bộ: các câu lạc bộ tổ chức 45 buổi sinh hoạt, có
khoảng 4.350 lượt người đến tham dự. Trong đó, câu lạc bộ hoa lan đã tổ chức
và tham gia 3 cuộc thi mở rộng, có nhiều tác phẩm đạt giải.
- Công tác đào tạo: Duy trì các lớp năng khiếu như: organ, guitar, múa
thiếu nhi, hội họa, khiêu vũ cơ bản và nâng cao, nhảy hiện đại … Trong quí
I/2017 số lượng học viên ít hơn so với quý IV năm 2016 (do nghỉ Tết Nguyên
Đán), có khoảng 78 lượt người đến dự học các lớp.
- Công tác tuyên truyền cổ động trực quan: thực hiện 04 pano, 50 băng khẩu
hiệu và 700 cờ các loại.
- Ngoài ra, Trung tâm còn hướng dẫn công tác tuyên truyền tại các huyện,
thành thị; tham gia giám khảo một số hội thi, liên hoan tại các địa phương trong dịp
Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện, thành, thị tổ chức 25 cuộc liên
hoan, hội thi; 9 cuộc trưng bày, triển lãm; thực hiện 120 tấm pano; 620 băng khẩu hiệu, hàng ngàn cờ các loại. Các Câu lạc bộ sở thích tổ chức sinh hoạt 120
buổi, có khoảng 5.800 lượt người tham gia. Đội Thông lưu động cấp huyện tổ
chức biểu diễn phục vụ nhân dân 165 buổi, có khoảng 22.600 lượt người xem.
* Hoạt động Thƣ viện:
- Tổ chức Hội báo xuân chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, có trên 450 loại báo, tạp
chí, phục vụ trên 2.841 lượt bạn đọc.
- Trong Quí I/2017 Thư viện tỉnh đã phục vụ được 25.370 lượt bạn đọc,
với 62.692 lượt sách báo được lưu hành. Nhận sách tặng từ các Nhà xuất bản
toàn quốc là 649 bản sách các loại. Các thư viện huyện, thị và phòng đọc cơ sở
trong tỉnh đã đón tiếp 27.890 lượt bạn đọc, với 52.160 lượt sách báo lưu hành.
- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các huyện tổ chức Ngày sách Việt
Nam 21/4 năm 2017.
* Hoạt động Bảo tàng:
- Trong quý I/2017, Bảo tàng đã trưng bày 8 chuyên đề: Lịch sử, văn hóa,
xã hội Tiền Giang trước năm 1930; Lịch sử Tiền Giang từ khi có Đảng lãnh
đạo; Lịch sử Khu 8; “Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp
lý”; hỗ trợ triển lãm phục vụ Hội Xuân tại huyện Gò Công Đông; Triển lãm
chuyên đề “Tiền Giang trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2016)”
phục vụ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2017) và
mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017.
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- Bảo tàng và các nhà trưng bày của Bảo tàng tại các khu di tích đã đón
tiếp 47.922 lượt khách tham quan, tương đương với cùng kỳ năm 2016; sưu tầm
được 8 hiện vật quý.
* Hoạt động Ban Quản lý di tích Tiền Giang:
- Tập trung công tác phục vụ lễ kỷ niệm: 70 năm chiến thắng Cổ Cò; 232
năm chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút; 54 năm chiến thắng Ấp Bắc, lễ giỗ Tứ
kiệt Cai Lậy và phục vụ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Gò Công Tây và huyện
Cai Lậy phát 3 bằng di tích và 01 giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể
cấp tỉnh cho 3 di tích: đình Vĩnh Bình (thị trấn Vĩnh Bình); đình Bình Phú (xã
Bình Phú) và đình Phú Sơn (xã Phú An).
- Trong quý I/2017 tại các di tích trên địa bàn tỉnh đón tiếp 155.242 lượt
khách, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có khoảng 17.550 lượt
khách quốc tế.
* Hoạt động biểu diễn nghệ thuật:
- Trong quý I/2017, Đoàn nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang xây dựng mới
05 chương trình ca múa nhạc, 01 chương trình sân khấu hóa; dàn dựng mới 02
chập cải lương, 02 vớ hài kịch, 02 vở kịch ngắn và tổ chức biểu diễn 30 buổi
phục vụ các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 tại các huyện,
thị, thành và các khu công nghiệp. Tiếp đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi đến
phục vụ tại tỉnh Tiền Giang theo hình thức hoán đổi chỉ tiêu.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận 41 giấy phép biểu diễn nghệ
thuật cho các đoàn nghệ thuật ngoài tỉnh biểu diễn phục vụ nhân dân trong tỉnh.
* Hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng:
- Trong quý I/2017, 3 Đội chiếu phim lưu động phục vụ vùng sâu, vùng
xa, vùng Đồng Tháp Mười, vùng cù lao ven biển 153 buổi chiếu, có trên 37.350
lượt người xem, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm
2017; kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cổ Cò và 30 năm thành lập lại thị xã Gò
Công.
- Rạp Định Tường thực hiện 40 xuất chiếu, có 223 lượt người xem. Rạp
Thầy Năm Tú biểu diễn đờn ca tài tử 2 lần/tuần.
2.2. Lĩnh vực Thể dục - Thể thao:
- Tổ chức thành công giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 34 năm 2017 tại
huyện Gò Công Đông; Hội thi thể thao dân tộc và Võ cổ truyền tỉnh Tiền Giang
năm 2017 tại thị xã Gò Công, hưởng ứng kỷ niệm 30 năm thành lập lại thị xã Gò
Công.
- Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 tại các huyện,
thành, thị trên địa bàn tỉnh.
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- Hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp 20172018. Đăng cai tổ chức Giải Boxing Đại hội Thể dục Thể thao Khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long lần thứ VII năm 2017 tại Tiền Giang từ ngày 10 - 15/3/2017.
- Đội Cử tạ tham dự Giải Vô địch Cử tạ Trẻ TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2017
từ ngày 17 - 19/02/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, kết quả đạt: 11HCV, 09HCB, 01HCĐ.
hạng Ba Đồng đội Nam, hạng Nhì Đồng đội Nữ, Hạng I toàn đoàn.
- Các đội tuyển, đội trẻ tiếp tục tập luyện theo kế hoạch năm 2017. Xây dựng Kế
hoạch chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục Thể thao đồng bằng sông Cửu Long năm
2017 của từng môn.
2.3. Lĩnh vực Du lịch:
- Góp ý Dự thảo Nghị quyết trình Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch
vụ và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Sở Công thương chủ
trì.
- Làm việc với Tổ chức JICA về phát triển du lịch sinh thái tỉnh Tiền
Giang.
- Tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ đảm bảo
tốt tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm,
giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch. Xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch như: cò mồi, niêm
yết giá, chèo kéo khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch…
- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải giải quyết các đề nghị của Hiệp hội
Du lịch.
- Trong quý I/2017, tổng lượt khách du lịch đến Tiền Giang đạt 535.036
lượt, tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 30,02% kế hoạch năm 2017.
Trong đó, khách Quốc tế đạt 195.652 lượt, tăng 6,54% so với cùng kỳ năm
2016 và khách nội địa đạt 339.384 tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng
doanh thu đạt 228,45 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt
31,67% kế hoạch năm 2017.
- Hướng dẫn cấp 4 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa: công nhận mới 9
cơ sở lưu trú du lịch (trong đó có 01 khách sạn 2 sao, 03 khách sạn 1 sao và 05
nhà nghỉ du lịch).
* Ban Quản lý Bến tàu thuỷ du lịch Mỹ Tho:
- Tổng lượt khách qua Bến tàu là 192.411 lượt khách, tăng 8,4% so với
cùng kỳ năm 2016, đạt 25,37 % so kế hoạch năm 2017; trong đó Quốc tế:
466.667 khách, nội địa: 233.333 khách.
- Tổng doanh thu 1,852 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016, đạt
27,49% so kế hoạch năm 2017.
2.4. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng:
- Trƣờng Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Tiền Giang: Tiếp tục đào
tạo 08 lớp Trung cấp với 94 học sinh và 03 lớp Đại học với tổng cộng 186 học
viên, học sinh. Phối hợp với Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí
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Minh tổ chức Lễ Tổng kết và Trao bằng tốt nghiệp lớp Đại học Thư viện
(vừa làm vừa học) cho 48 học viên
- Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục Thể thao tổ chức lớp tập huấn
Phương pháp tổ chức hoạt động thể dục thể thao cơ sở năm 2017, thời gian từ ngày
28/02/2017 đến 02/3/2017.
- Phối hợp Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình tổ chức
lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức làm công tác
tham mưu, giúp việc cho UBND cấp huyện về công tác gia đình”.
- Trƣờng Năng khiếu Thể dục Thể thao:
Tổ chức giảng dạy văn hóa phổ thông học kỳ II, năm học 2016-2017 và
tập luyện, chuẩn bị tốt lực lượng tham gia các giải đấu theo kế hoạch năm 2017.
Đội tuyển Bóng đá U.17 tham gia thi đấu giải Bóng đá U.17 tỉnh Bến Tre mở
rộng đạt huy chương đồng. Đội năng khiếu Cử tạ tham dự giải Vô địch Cử tạ trẻ
thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đạt 3 HCV, 3 HCB.
2.5. Công tác cải cách hành chính:
- Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện 95 bộ thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
- Tổng số thủ tục hành chính được giải quyết trong quý I/2017 là 115 hồ
sơ, tất cả đã được giải quyết đúng hẹn, cụ thể như sau:
1. Biểu diễn nghệ thuật: 33 hồ sơ.
2. Karaoke: 11 hồ sơ.
3. Cơ sở lưu trú: 10 hồ sơ.
4. Thẻ hướng dẫn viên: 4 hồ sơ
5. Quảng cáo: 57 hồ sơ.
2.6. Công tác thi đua khen thƣởng:
- Sở đã triển khai Nội dung phong trào thi đua năm 2017 theo Quyết định số
388/QĐ-SVHTTDL ngày 22/12/2016 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đăng ký các danh hiệu thi đua cho tập thể và
cá nhân Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tại
Công văn số 133/ĐKTĐ-SVHTTDL ngày 08/02/2017 và Cụm Thi đua Tây Nam bộ,
Vụ Thi đua-Khen thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tại Công văn số
168/SVHTTDL-VP ngày 16/02/2017.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc cho Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Cái Bè;
tặng 13 Bằng khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong xây dựng và phát triển Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 12 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất
sắc năm 2016; tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao trong 02 năm (2015-2016); tặng 36 bằng khen cho huấn luyện
viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thi đấu năm 2016.
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận 38 Chiến sĩ thi đua cơ sở
năm 2016; 27 tập thể và 211 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Đồng thời,
tặng 28 Giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 và 07 Giấy
khen cho các tập thể có thành tích tốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn
hóa, thể thao và du lịch tại địa phương năm 2016; tặng giấy khen cho 17 tập thể
và 134 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 02 năm 2015-2016.
2.7. Công tác xây dựng cơ bản:
Khánh thành công trình Miễu Võ Tánh, thị xã Gò Công; Bia tưởng niệm
Tám dân công tải đạn xã Song Bình, huyện Chợ Gạo; Nhà lưu niệm Trần Hữu
Trang, nghiệm thu công trình Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao.
2.8. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí:
Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong năm
2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã xây dựng Kế hoạch số
101/KH-SVHTTDL ngày 24/01/2017 về phòng, chống tham nhũng năm 2017.
Trong quý I/2017, Sở không có đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
2.9. Công tác xã hội hóa
Thực hiện chủ trương xã hội hoá trên lĩnh vực văn hoá, thể thao và du
lịch, trong quý I/2017, ngành đã huy động số tiền là 27,6 tỷ đồng (trên lĩnh vực
du lịch).
3. Hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố
Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy:
Trong quý I/2017, các huyện, thành, thị đã tổ chức tốt hội xuân, các hoạt
động văn nghệ, thể dục thể thao, liên hoan, hội thi, Hội hoa xuân Đinh Dậu năm
2017; kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm chiến
thắng Cổ Cò, 30 năm thành lập lại thị xã Gò Công, Ngày chạy Olympic… đảm
bảo đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân dịp tết cổ truyền dân tộc. Có
10/11 huyện, thị, thành tổ chức Hội xuân “Mừng Xuân Đinh Dậu”. Các địa
phương đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và tổ chức một số
hoạt động nổi bật, cụ thể như sau:
Huyện Cái Bè: Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, hội thi, hội thao
chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cổ Cò (22/01/1947-22/01/2017).
Trong quý I/2017 hoạt động du lịch huyện Cái Bè thu hút được trên 40.224 khách
trong và ngoài nước đến tham quan, tương đương so với cùng kỳ năm 2016.
Huyện Cai Lậy: Tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp
tỉnh: Di tích đình Thần Bình Phú và di tích đình Phú Sơn - xã Phú An. Tổ chức
ra mắt con đường văn hóa ấp Hiệp Nhơn - xã Hiệp Đức. Trên địa bàn huyện có
10 điểm du lịch, trong đó tại điểm du lịch xã Tân Phong mô hình Homestay đã
tăng sức hấp dẫn cho du khách, thu hút trên 10.000 lượt du khách đến tham
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quan phong cảnh sông nước, vào vườn hái trái cây, chèo đò, nghe hát đờn ca tài
tử....
Thị xã Cai Lậy: tổ chức kỷ niệm 54 năm Chiến thắng Ấp Bắc, lễ giỗ 3
chiến sĩ gang thép, lễ giỗ Tứ Kiệt. Triển khai xây dựng xã Thanh Hòa và phường
5 trong công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã đạt chuẩn văn
hóa nông thôn mới. Tổ chức ra mắt 05 CLB phát triển bền vững và 05 đội
phòng chống bạo lực gia đình thuộc xã Tân Phú, theo Đề án cấp tỉnh.
Huyện Châu Thành: phục vụ Lễ kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Rạch
gầm-Xoài Mút. Đăng cai tổ chức Liên hoan Ban Chủ nhiệm ấp - khu phố văn
hóa tỉnh Tiền Giang năm 2016. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và
Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức tốt Giải Việt dã truyển thống 8/3 huyện
Châu Thành lần thứ 9 năm 2017. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch
phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Giồng Dứa.
Thành phố Mỹ Tho: Tổ chức sơ kết công tác xây dựng thành phố Mỹ
Tho đạt chuẩn văn minh đô thị. Tổ chức dạy bơi và hướng dẫn phương pháp
phòng chống đuối nước cho 240 em học sinh, 48 trẻ em khuyết tật. Tổ chức 05
giải thể thap cấp thành phố và mở rộng; Tham gia 01 giải thể thao toàn quốc và
05 giải thể thao cấp tỉnh và cấp tỉnh mở rộng. Công tác chuẩn bị kế hoạch tổ
chức kỷ niệm 50 năm thành lập đô thị Mỹ Tho.
Huyện Chợ Gạo: trang trí 2 cổng chào, 13 pano, 16 băng rol, 60 phướn
cổ động và 100 lượt cờ các loại. Đội TTLĐ xây dựng chương trình biểu diễn
phục vụ họp mặt mừng Đảng mừng xuân Đinh Dậu 2017, ngày hội tòng quân và
lễ giao nhận quân năm 2017 với 5 buổi biểu diễn có trên 3000 người xem.
Huyện Gò Công Tây: tổ chức lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa và lễ
hội truyền thống cấp tỉnh Đình Vĩnh Bình. Phối hợp các ngành, Ủy ban nhân
dân xã Long Bình tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Long Thạnh. Tổ
chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới xã Bình Phú.
Thị xã Gò Công: Tổ chức các hoạt động liên hoan, hội diễn, hội thao và
phục vụ tốt kỷ niệm 30 năm thành lập lại thị xã Gò Công (16/02/189816/02/2017). Tham mưu Thị ủy Gò Công xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp
hành Đảng bộ thị xã Khóa VII về lãnh đạo xây dựng thị xã Gò Công đạt chuẩn
“Văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020. Nhân dịp lễ cúng Quan Thánh Đế
Quân ngày 11, 12, 13 tháng Giêng đã thu hút khoảng 12.000 lượt khách thập
phương đến cúng viếng (có khoảng 130 đoàn đến viếng từ các tỉnh, thành trong
và ngoài thị xã).
Huyện Gò Công Đông: đăng cai tổ chức giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ
34. Tổ chức Lễ công bố, ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Tân Đông và ra
mắt cơ sở thờ tự văn hóa Nhà thờ Trinh Vương ấp Vàm Kinh, xã Tân Thành.
Hoạt động tại Khu Du lịch biển Tân Thành ổn định; trong dịp tết Nguyên đán
có khoảng 24.200 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi, giải
trí khu du lịch biển Tân Thành, tăng 3,3% so với năm 2016.
Huyện Tân Phú Đông: thực hiện 35 pano, 40 băng-rôn và hằng trăm cờ
các loại. Tổ chức giải việt dã truyền thống phụ nữ lần I huyện Tân Phú Đông
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năm 2017. Duy trì 02 lớp võ cổ truyền và Taekwondo tại các xã Tân Thới, Phú
Tân với 100 võ sinh.
IV. ĐÁNH GIÁ:
1. Thuận lợi:
- Những kết quả đạt được nêu trên nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo
Sở và sự nỗ lực phấn đấu của tất cả cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều
hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục-thể thao và du lịch, trưng bày triển lãm,
chiếu phim…được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung gắn
liền với những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước.
- Hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao
trong 3 tháng đầu năm 2017 cơ bản thực hiện đúng kế hoạch. Phong trào thể
thao quần chúng được duy trì.
- Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, lượng khách đến tham quan, du
lịch tăng so với cùng kỳ năm 2016.
- Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai kịp thời với
hàng trăm panô, băng rôn, cờ phướn, tạo được không khí vui tươi, sôi nổi trong
suốt thời gian diễn ra các ngày lễ, tết.
- Công tác bảo vệ cơ quan được đảm bảo an toàn, tình hình an ninh chính
trị, trật tự xã hội được ổn định.
- Do có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các
ngành chức năng, các cấp chính quyền địa phương và được báo, đài tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nên tình hình karaoke di động,
nhạc sống có phần hạn chế, tuy nhiên vẫn còn diễn ra nhiều nơi nhất là vùng
nông thôn, vùng sâu.
2. Hạn chế:
- Một số địa phương tổ chức các hoạt động hội thi, hội thao trong dịp Tết
Đinh Dậu 2017 còn rập khuôn năm cũ. Một số ít tụ điểm vui xuân ở các địa
phương còn tổ chức loại hình hoạt động có tính cờ bạc, nhưng ở mức độ nhỏ
không đáng kể.
- Công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở một số địa phương thực hiện
chưa đều, chưa rộng khắp do thiếu kinh phí và công tác tổ chức thực hiện chưa
tốt.
- Việc kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh nhạc sống gây tiếng ồn, tuy có
thực hiện, nhưng vẫn còn xảy ra khá phổ biến, nhất là ở vùng nông thôn, gây
búc xúc trong nhân dân.
- Việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa có nơi, có lúc diễn ra qua loa, chưa tương xứng
với danh hiệu được công nhận. Sở đã tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào nâng
cao chất lượng các tiêu chí để công nhận, chú trọng về chất lượng hoạt động
phong trào, tránh chạy theo thành tích.
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- Việc hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là tại Nhà Văn hóa,
Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã chưa thật sự thiết thực và thường xuyên. Sở
đã tiến hành khảo sát, đề ra một số mô hình hoạt động hay và tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động để các thiết chế văn hóa tại cơ sở
nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.
- Thể thao thành tích cao phát triển chưa xứng tầm, chưa có định hướng
phát triển ra tầm khu vực và quốc tế mà chỉ dừng lại ở thành tích trong nước.
Chưa có chính sách đặc thù để thu hút nhân tài huấn luyện và thi đấu nhằm
nâng cao thành tích đối với các bộ môn thể thao thế mạnh của tỉnh.
- Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa đi vào chiều sâu, chưa có giải
pháp khai thác thị trường tour du lịch dài ngày, nhất là lữ hành quốc tế. Tình trạng
cò mồi khách du lịch vẫn còn xảy ra tại số điểm du lịch nhưng chưa được ngăn
chặn, xử lý kịp thời. Cơ sở hạ tầng phát triển du lịch chưa được đầu tư tương
xứng, để đáp ứng kịp nhu cầu phát triển du lịch. Việc mời gọi đầu tư các dự án
phát triển du lịch nhất là ở cù lao Thới Sơn, do không có quỹ đất công mà chủ
yếu là đất của dân. Tình trạng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thiếu lành
mạnh, làm hạn chế sức cạnh tranh của du lịch.
Tóm lại, trong quý I/2017 toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập
trung tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, du lịch
nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và tết cổ truyền của dân tộc. Đồng
thời đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2017.
V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II/2017:
1. Tham mƣu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Tham mưu Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành:
Nghị quyết về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sự
nghiệp du lịch tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm
2030”.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành:
+ Quyết định về việc Ban hành Đề án thí điểm nâng hiệu quả hoạt động
của Trung tâm Văn hóa-Thể thao thị xã Gò Công.
+ Quyết định về việc Sửa đổi bổ sung Quyết định số 1665/QĐ-UBND
ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang về các danh hiệu văn hóa trong
phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2017-2020.
+ Quyết định về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử
- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng
Giồng Dứa (25/4/1947-25/4/2017). Xây dựng các kế hoạch tổ chức lễ: kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947-27/7/2017); 50 năm
thành lập thành phố Mỹ Tho (8/1967-8/2017) và 50 năm chiến thắng Ba Rài
(15/9/1967-15/9/2017), lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định…
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2. Lĩnh vực văn hóa – gia đình:
- Tổ chức các hoạt động phục vụ các ngày lễ lớn: 131 năm Ngày Quốc tế
Lao động; 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 127 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam 19/4;
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Giỗ Tổ Hùng Vương… Tổ chức triển khai tốt
công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia 08 nội dung trong festival đờn ca tài tử tại tỉnh Bình Dương
năm 2017. Tổ chức sinh hoạt đờn ca tài tử định kỳ hàng tháng tại Rạp hát Thầy
Năm Tú.
- Tổ chức Ngày hội đọc sách nhân Ngày sách Việt Nam 21/4 và các cuộc
tập huấn, hội thi, liên hoan, hội diễn theo kế hoạch năm 2017.
- Hỗ trợ các địa phương xây dựng tiêu chí số 06 và số 16 của các xã điểm
xây dựng nông thôn mới năm 2017, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo
chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và Ủy ban nhân dân tỉnh để
kịp thời giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện. Tập trung nâng
chất hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở, kiểm tra, giám sát việc công nhận
các danh hiệu văn hóa trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa.
- Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra và xử lý các dịch
văn hóa gây tiếng ồn; quản lý tốt các điểm vui chơi và khu du lịch, di tích trên
địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với báo báo Ấp Bắc thực hiện chuyên trang xây dựng đời
sống văn hóa.
- Triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản được duyệt
năm 2017, gồm: hệ thống tưới nước và đường pitch sân vận động tỉnh, mộ
Lãnh Binh Cẩn.
2. Lĩnh vực Thể dục – Thể thao:
- Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
- Tổ chức Giải Bóng chuyển Trẻ 26/3 tỉnh Tiền Giang năm 2017.
- Đăng cai tổ chức Giải Vô địch Võ cổ truyền Đại hội Thể dục Thể thao Đồng
bằng sông Cửu Long năm 2017 và Giải Vô địch Pencak Silat Toàn quốc năm 2017
tại Tiền Giang.
- Hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp 20172018. Tập luyện và chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao
đồng bằng lần thứ VII năm 2017 và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2018.
- Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh: giải Bóng bàn tỉnh Tiền Giang mở rộng lần
thứ IV, tranh cúp STIGA; Cúp các CLB Taekwondo tỉnh Tiền Giang lần thứ III; Giải
Taekwondo các lứa tuổi tỉnh.

- Tham gia giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2017. Tham gia các giải thể thao
toàn quốc và khu vực theo kế hoạch năm 2017.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, các Đề án đã được Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và chương trình phổ cập bơi
phòng chống đuối nước cho trẻ em tại các huyện, thành, thị; bồi dưỡng nghiệp
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vụ thể dục-thể thao cho cán bộ phụ trách và cộng tác viên, hướng dẫn viên xã,
phường, thị trấn…
- Tiếp tục công tác giảng dạy văn hóa phổ thông cho các lớp năng khiếu
thể dục-thể thao và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện đề
án thể thao học đường trên địa bàn tỉnh.
3. Lĩnh vực Du lịch:
- Xây dựng kế hoạch điều tra biểu mẫu để báo cáo thống kê theo Thông
tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý
du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Hoàn thành Đề án “Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp” trở thành sản phẩm
du lịch đặc thù. Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè xây dựng Kế
hoạch tổ chức Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần III năm 2017.
- Tham gia các sự kiện du lịch, cụ thể như sau:
+ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần II - Bình Dương năm 2017.
+ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần VI năm 2017 tại TP.Cần Thơ.
+ Ngày hội Du lịch TP.Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục tổ chức khảo sát các tuyến, điểm du lịch trong tỉnh theo chương
trình phối hợp với tổ chức JICA - Nhật Bản và thực hiện các hạng mục Dự án
“Hỗ trợ phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch thông qua di
sản” tại làng cổ xã Đông Hòa Hiệp huyện Cái Bè.
- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương kêu gọi đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng du lịch, các công trình trọng điểm về du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là
khu du lịch quốc gia cù lao Thới Sơn.
- Tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ du lịch cho lực lượng thuyền viên và
người lái phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch Tiền Giang
thực hiện đĩa DVD về các tuyến du lịch chính của Tiền Giang và vận động các
doanh nghiệp du lịch tham gia các Hội chợ du lịch trong và ngoài tỉnh.
- Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động quý I/2017 và phương hướng,
nhiệm vụ quý II/2017 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Cục Công tác phía Nam
Bộ VHTTDL;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở KHĐT;
- Cục Thống kê;
- Lưu: VT.
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