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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN   

1. Công tác quản lý nhà nước 

a) Tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai văn bản 

- Lĩnh vực văn hóa:  

Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản các loại
1
 thuộc thẩm 

quyền quản lý nhà nước; thực hiện các báo cáo cho Thành ủy, UBND thành phố 

và các Bộ, ngành liên quan theo yêu cầu. Bên cạnh đó, Sở đã chủ động ban hành
 

nhiều văn bản
2
 quan trọng để triển khai thực hiện; ban hành hướng dẫn công tác 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm 2022 

và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 và các ngày Lễ lớn trong năm.  

                                           
1
 Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022; Kế hoạch công tác gia đình 

năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Kế hoạch tổ chức 

các sự kiện lớn trong năm 2022; Quyết định xếp hạng di tích lịch sử đối với Mộ Bình hương xử sĩ Mạc Trường 

Thành và đình Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang; Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, quản 

lý và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng phường, xã trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030; Kế hoạch 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô 

thị” trên địa bàn thành phố năm 2021 và Kế hoạch thực hiện năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án PBGDPL; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố; Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi 

“Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2022; Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố và Tổ Thư ký Hội 

đồng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng; Quyết định phê duyệt điều chỉnh Đề án Phát triển hệ thống 

Điêu khắc ngoài trời thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
2
 Kế hoạch Thực hiện Mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022; Kế 

hoạch Bình đẳng giới năm 2022; Kế hoạch Triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" 

năm 2022; hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan năm 2022; Kế hoạch Gala tổng kết Cuộc vận 

động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống 

hiến cho thanh thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của ngành; Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới 

năm 2022 của ngành Văn hóa và Thể thao, thực hiện các báo cáo theo quy định và các văn bản hướng dẫn công 

tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước và Đề án “Tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hằng năm, gắn với thiết lập chuỗi sự 

kiện, văn hóa lễ hội về đêm của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2026”. 
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- Lĩnh vực thể thao:  

Sở đã tham mưu UBND thành phố báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chương trình số 

17-CTr/TU ngày 12/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; Hợp 

đồng HLV, VĐV trong nước và tổ chức tập huấn, thi đấu quốc tế năm 2022; dự 

thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các văn bản 

khác
3
. Bên cạnh đó, Sở đã ban hành Kế hoạch phát triển Thể dục Thể thao thành 

phố Đà Nẵng năm 2022 và các văn bản cử các đội tuyển tham gia thi đấu, tập 

trung đội tuyển theo kế hoạch; đề xuất cử cán bộ tham gia công tác trưởng đoàn 

và cán bộ theo dõi các giải thi đấu trong nước.  

b)  Công tác cấp phép và thanh kiểm tra  

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã thực hiện cấp 50 giấy phép, văn bản trong 

lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, biểu diễn nghệ thuật; đã tiếp nhận và 

tiến hành thẩm định ban hành 650 văn bản đồng ý hồ sơ thông báo sản phẩm 

quảng cáo. Thanh tra Sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động 

văn hóa và thể thao theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, UBND thành phố và lãnh 

đạo Sở về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; phối hợp các Đội 

kiểm tra liên ngành thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động của ngành phụ trách. 

Thanh tra Sở tiến hành 05 cuộc kiểm tra thường xuyên đối với 135 cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo và thể thao trên địa bàn thành phố, đã ban 

hành 10 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp sai 

phạm, với tổng số tiền phạt là 162 triệu đồng; đồng thời yêu cầu tháo dỡ 440 

băng rôn và 29 bảng quảng cáo vi phạm, 02 bảng tuyên truyền. 

Nhìn chung, hoạt động thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý của 

ngành được đảm bảo duy trì thực hiện theo kế hoạch đề ra; các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật liên quan nội dung, phạm 

vi hoạt động của cơ sở. Công tác kiểm tra, xử lý và tháo dỡ phương tiện quảng 

cáo vi phạm được thực hiện thường xuyên và kịp thời, qua đó giảm thiểu hành 

vi vi phạm, đảm bảo mỹ quan văn hóa đô thị. 

2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành 

a) Văn hóa 

- Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan: 

                                           
3
 Quyết định thành lập Ban tổ chức và Kế hoạch tổ chức các trận bóng đá quốc gia năm 2022 trên sân bóng đá 

Hòa Xuân; Đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia, quốc tế trong năm 2022; Kế hoạch tổ chức Ngày chạy 

Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2022; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2022; Kế 

hoạch tổ chức Cuộc thi VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam, SUNRISE SPRINT và IRONKIDS năm 2022; Hợp 

đồng HLV, VĐV trong nước và tổ chức tập huấn, thi đấu quốc tế năm 2022; Đăng cai tổ chức các giải thể thao 

quốc gia, quốc tế năm 2022; Quyết định thành lập Ban Tổ chức địa phương Lễ hội Du lịch GOLF Đà Nẵng 

2022; Quyết định phê duyệt Đề cương Đề án “”Nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố 

lần thứ IX. 
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Sở tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác 

tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Tổ Quốc, cờ Đảng nhân các ngày lễ, kỷ 

niệm
4
; thực hiện Báo cáo việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trên địa bàn 

phố Đà Nẵng. Trong các đợt tuyên truyền, Sở đã chủ động đi thực tế khảo sát 

phân bổ tuyến đường trang trí tuyên truyền hợp lý để triển khai thực hiện đồng 

bộ, góp phần tạo không khí rực rỡ, vui tươi trên khắp địa bàn thành phố. Trung 

tâm Văn hóa – Điện ảnh tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động trên các tuyến 

đường trung tâm thành phố. Hoạt động tuyên truyền được ngành văn hóa triển 

khai thực hiện đồng bộ trên các tuyến đường từ thành phố đến quận, huyện, 

phường, xã góp phần tạo không khí rực rỡ, vui tươi trên khắp địa bàn thành 

thành phố. Nội dung tuyên truyền đảm bảo theo hướng dẫn của các cấp, hình 

thức tuyên truyền đa dạng, số lượng, thời gian và địa bàn tuyên truyền đảm bảo 

yêu cầu đặt ra. Hiện Sở đang xây dựng dự thảo Quy định về quản lý hoạt động 

tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn 

minh đô thị”: 

Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chất 

lượng Phong trào TDĐKXDĐSVH và Đề án XDNSVHVMĐT trên địa bàn 

thành phố; và thực hiện các báo cáo
5
 theo yêu cầu phối hợp với Liên đoàn Lao 

động ký kết triển khai “Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn 

hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CNVCNLĐ trong các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2026. Bên cạnh đó, triển khai in ấn 

và phát hành 14.000 ấn phẩm tuyên truyền nếp sống văn minh cho học sinh; 

11.200 ấn phẩm tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; thực 

hiện video tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang phát hành 

trên các nền tảng số. Ngoài ra, Sở phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai 

các nhiệm vụ được giao về thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”; quản lý lễ 

hội, văn hóa dân tộc, tham gia đoàn thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng 

cao năm 2021 tại các xã Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Khương. 

- Hoạt động văn hóa - nghệ thuật: 

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật được tổ chức với nhiều hình thức linh hoạt 

phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Sở đã tổ chức và cấp phép tổ chức 

nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động, hấp dẫn nhân dịp Chào năm mới 

2022, kỷ niệm 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương và nhân các Ngày Lễ, kỷ 

                                           
4
 Kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần; Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế hạnh phúc; 76 năm Ngày truyền thống 

ngành Thể thao Việt Nam; kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng; Giổ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 

47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); Quốc tế lao động (01-5); 132 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng Hành động vì trẻ 

em…  
5
 Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị; Báo 

cáo đánh giá tình hình thực hiện nội quy, quy chế văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn hóa năm 2021; Báo 

cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống 

văn hóa văn minh đô thị” năm 2021; Báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp về tiếp tục hoàn thiện, khai thác và 

phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 
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niệm, sự kiện lớn của thành phố thu hút đông đảo khán giả theo dõi bằng các hình 

thức phù hợp, thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19; duy trì tổ chức tốt và đổi 

mới các hoạt động văn hóa – lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022. Sở đã thông 

báo kết quả và tổ chức Gala Cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân 

khấu về đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với chủ đề: “Vững niềm tin 

chiến thắng”; triển khai Đề án tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hàng năm 

gắn với thiết lập chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội về đêm của thành phố giai đoạn 

2022 -2025. 

Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố dự 

thảo Nghị quyết về quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, 

liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tham mưu 

UBND thành phố Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố 

Đà Nẵng lần thứ 4; triển khai Đề án Quy hoạch hệ thống điêu khắc ngoài trời 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Hoạt động thư viện hướng trọng tâm vào việc phát triển văn hóa đọc và 

hướng về cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, Thư viện Khoa học Tổng hợp bổ sung 

đấu thầu 12.594 bản/532 tên sách và được tài trợ, tặng 2.592 bản/999 tên; phục vụ 

311.513 lượt (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021); luân chuyển gần 42.930 lượt. 

Thư viện thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động lên website, phối hợp với 

Hội Nhà báo thành phố, CLB Nhiếp ảnh thành phố tổ chức Hội Báo Xuân Nhâm 

Dần 2022, triển lãm các các tác phẩm nhiếp ảnh đạt giải và hướng dẫn, hỗ trợ 

Phòng VHTT các quận, huyện tổ chức Hội Báo Xuân tại địa phương, tổ chức 

các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), triển khai 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2022; thiết kế các clip giới thiệu 

sách và quảng bá hoạt động của thư viện trình chiếu rộng rãi trên các trang 

mạng. 

 Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện tiếp tục thực hiện tốt việc triển 

khai các chủ trương, đường lối, chính sách về lĩnh vực văn hóa theo hướng dẫn; 

triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền nhân dịp Lễ kỷ niệm, sự kiện lớn 

của thành phố.  

- Di sản văn hoá: 

 Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tiếp tục nhận được quan 

tâm đầu tư. Sở đang triển khai kế hoạch trùng tu, tu bổ di tích năm 2022; báo 

cáo Đảng bộ thành phố về Hồ sơ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam 

thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, tiếp tục triển khai Đề án Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 – 2025; phối hợp với các địa 

phương kiểm tra thực tế và xử lý đề nghị liên quan đến việc xếp hạng các di tích 

trên địa bàn thành phố, tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt Đề cương 

trưng bày Bảo tàng Đà Nẵng tại cơ sở mới 42-44 Bạch Đằng; ngành văn hóa 

giữa hai địa phương đã tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng và UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp khởi công công trình bảo tồn, tôn tạo di tích 

quốc gia Hải Vân Quan; Hoàn thiện hồ sơ Văn khắc Hán Nôm Ngũ Hành Sơn 
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báo cáo UBND thành phố trình Bộ VHTTDL đề nghị UBNESCO công nhận là 

di sản tư liệu Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; thực hiện các nội dung liên 

quan đến Đề án mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. 

Công tác nghiên cứu, sưu tầm được thực hiện với việc tiếp tục kêu gọi hiến 

tặng, phục chế tài liệu, hiện vật cho các bảo tàng, tiếp tục chỉnh lý trưng bày các 

chuyên đề, kiểm kê, bảo quản hiện vật. Các bảo tàng tăng cường công tác tuyên 

truyền, quảng bá, truyền thông để thu hút khách đến tham quan thông qua việc 

tổ chức triển lãm, đăng tin, bài, thực hiện video clip giới thiệu các chuyên đề, 

triển khai ứng dụng công nghệ quản lý, truy xuất thông tin hiện vật nhanh, trực 

tiếp từ hệ thống mã QR, không gian trưng bày một cách sinh động, gần gũi để 

tạo sự tương tác duy trì sự kết nối với công chúng trên website và các mạng xã 

hội.  

Các bảo tàng triển khai thực hiện chỉ đạo của HĐND thành phố tại Nghị 

quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 quy định miễn phí tham quan 

danh thắng Ngũ Hành Sơn và tham quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. Trong 6 tháng đầu năm, Bảo tàng Điêu khắc Chăm ước 

đón và phục vụ 4.000 khách; Bảo tàng Đà Nẵng ước đón và phục vụ 30.500 lượt 

khách; Bảo tàng Mỹ thuật ước đón gần 14.000 lượt khách. 

b) Công tác gia đình 

Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành và hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương thực hiện các Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-

TTg ngày 10/12 /2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình số 11-CTr/TU 

ngày 22/11/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-

CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố; Kế 

hoạch công tác gia đình và PCBLGĐ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 

2022; và các Báo cáo theo quy định
6
. Sở đã triển khai Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

và khơi dậy khát vọng cống hiến cho TNTNNĐ giai đoạn 2021-2030” của 

ngành Văn hóa - Thể thao; hoàn thành Thông báo về kiểm tra, giám sát công tác 

gia đình năm 2021 gửi các Phòng VHTT các quận, huyện; tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6).  

c) Thể dục thể thao 

- Hoạt động thể dục thể thao quần chúng: 

Sở đã hướng dẫn và theo dõi Trung tâm VHTT, Trung tâm VHTTTT các 

quận, huyện tổ chức các giải trong chương trình Đại hội TDTT kết hợp lồng 

ghép các hoạt động nhân các ngày Lễ kỷ niệm, Tết nguyên đán. Các hoạt động 

đều diễn ra chu đáo, an toàn và thành công, đã góp phần tạo không khí sôi nổi, 

                                           
6
 Báo cáo thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; Báo cáo công tác gia đình; báo cáo Công tác thực hiện Luật PCBLGĐ, báo cáo số liệu về gia đình và 

PCBLGĐ năm 2021; báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2021 của ngành; Báo 

cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới của ngành. 
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đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu và rèn luyện sức khỏe của quần chúng nhân 

dân, sau thời gian dài bị gián đoạn và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với 

đó, các sự kiện lớn, thường niên của thành phố chính thức khởi tranh trở lại sau 

hai năm gián đoạn đều được tổ chức tốt, trong đó Cuộc thi Marathon quốc tế Đà 

Nẵng thu hút gần 5000 người tham gia và Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, 

SPRINT và IRONKID 2022 thu hút hơn 2.500 vận động viên tham gia ở các nội 

dung; phối hợp tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu thu hút sự tham gia của nhiều đối 

tượng, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực. Đoàn thể thao quần chúng Đà Nẵng 

tham gia Giải bóng bàn, cầu lông người khuyết tật toàn quốc năm 2022 xếp thứ 

hai toàn đoàn môn bóng bàn và xếp thứ tư toàn đoàn môn cầu lông; giải vô địch 

Thể dục dưỡng sinh toàn quốc tại tỉnh Vĩnh Long đạt 1 HCV bài tự chọn, 1 

HCB bài quy định. 

Sở tiếp tục hướng dẫn, theo dõi công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

cấp cơ sở lần thứ IX; trình UBND thành phố Kế hoạch tổ chức Lễ khai, bế mạc 

Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX. Ngoài ra, Sở chủ động ban hành Thông báo 

về việc bổ sung một số nội dung quy định tại Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao 

thành phố Đà Nẵng lần thứ IX năm 2022 và tổ chức tốt 14 môn, phân môn trong 

chương trình, kết quả xếp hạng toàn đoàn tạm thời như sau: Nhất toàn đoàn - 

Quận Hải Châu (13 HCV - 12 HCB - 16 HCĐ); Nhì toàn đoàn - Quận Thanh 

Khê (12 HCV - 11 HCB - 10 HCĐ); Ba toàn đoàn - Quận Ngũ Hành Sơn (7 

HCV - 7 HCB -  9 HCĐ); Hạng 4 - Quận Sơn Trà (7 HCV - 5 HCB - 7 HCĐ); 

Hạng 5 - Huyện Hòa Vang (5 HCV - 5 HCB - 10 HCĐ); Hạng 6 - Quận Cẩm Lệ 

(5 HCV - 2 HCB - 9 HCĐ); Hạng 7 - Quận Liên Chiểu (4 HCV - 11 HCB - 13 

HCĐ). 

Hiện Sở đang xây dựng Đề án “Nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng 

người dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 

triển khai các nhiệm vụ được giao về chuẩn bị công tác tổ chức Lễ khai mạc, bế 

mạc Đại hội TDTT thành phố. 

- Hoạt động thể dục thể thao thành tích cao: 

Sở tiếp tục thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời theo dõi, cử 

trưởng đoàn các giải thể thao trong nước và cử cán bộ đi kiểm tra các đội tập 

huấn trong nước năm 2022; báo cáo UBND thành phố về Kế hoạch đào tạo các 

tuyến bóng đá trẻ thành phố Đà Nẵng năm 2022. Được sự cho phép của UBND 

thành phố và sự ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải của Tổng cục TDTT, Sở đã phối 

hợp tổ chức thành công các giải quốc gia tại thành phố Đà Nẵng
7
. 

Tính đến 16/6/2022, Đoàn thể thao thành tích cao Đà Nẵng thi đấu các giải 

trong nước đạt 33 HCV, 31 HCB, 59 HCĐ, các giải quốc tế đạt  21 HCV, 14 

HCB, 10 HCĐ, trong đó SEA Games 31 đạt 14 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ. Kết thúc 

SEA Games 31, Sở đã trình UBND thành phố tặng Bằng khen cho 23 vận động 

                                           
7
 Giải vô địch Cờ tướng hạng nhất quốc gia; Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TPHCM lần thứ 34 

năm 2022 chặng qua thành phố Đà Nẵng; Giải thi đấu Võ thuật tổng hợp (MMA) Lion Championships. 
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viên và 20 huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt thành tích và 

tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng vào ngày 30/5/2022). 

Sau 04 vòng đấu, Đội bóng đá SHB Đà Nẵng hiện xếp vị trí thứ 10 trên 

bảng xếp hạng V - League 2022 với 3 điểm. 

- Các hoạt động khác:  

Sở đã hỗ trợ, tham gia có ý kiến đối với các nội dung: trình UBND thành 

phố cho phép tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TPHCM 

lần thứ 34 năm 2022 chặng qua thành phố Đà Nẵng; Xin phép bay treo khinh khí 

cầu phục vụ sự kiện “Đà Nẵng chào mừng mở lại đường bay quốc tế”; Góp ý kiến 

Phương án thí điểm quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phục vụ khách 

du lịch; kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao thành phố Đà Nẵng năm 

2022; tham gia ý kiến việc đăng cai giải Golf Phát triển Châu Á 2022 Asian 

Development Tour 2022; kinh doanh dịch vụ tại bãi dù lượn tại bán đảo Sơn Trà; 

Cử người tham gia Ban soạn thảo xây dựng Đề án đăng cai Đại hội thể thao học 

sinh Đông Nam Á tại Việt Nam năm 2023; Văn bản kinh doanh dịch vụ tại bãi dù 

lượn tại bán đảo Sơn Trà; tổ chức Đoàn khảo sát các địa điểm chuẩn bị Đại hội 

thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Ngoài ra, 

đi thực tế kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT đề nghị 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. 

3. Hoạt động nghiệp vụ tổng hợp 

Sở đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, người lao động 

cơ quan Sở năm 2022; Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa và Thể thao 

năm 2022. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết 

định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Sở Văn hóa và Thể thao; Quyết định về 

việc phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành Văn 

hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030; triển khai, phổ biến Quyết định của UBND thành phố về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao 

thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Năm 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển 

kinh tế -xã hội". Sở cũng chủ động ban hành các Kế hoạch, Quyết định
8
 thuộc 

thẩm quyền quản lý của ngành; tiếp tục cập nhật, niêm yết công khai bộ TTHC 

của Sở VHTT tại tiền sảnh Trung tâm Hành chính thành phố và thực hiện tốt 

việc tiếp nhận và trả kết quả tại Tổ 1 cửa. Sở đã triển khai thông báo đến các 

đơn vị sự nghiệp về việc ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin chứa mã độc, tiềm 

                                           
8
 Kế hoạch tiển khai công tác văn thư lưu trữ năm 2022; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch 

chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế 

hoạch rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2022; Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác lớn năm 2022 UBND thành phố 

giao; Chương trình công tác lớn của Sở năm 2022’ Quyết định ban hành 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các 

phòng, đơn vị sự nghiệp thực hiện trong năm 2022; Quyết định ban hành Danh mục Hồ sơ năm 2022 của Sở 

VHTT; Quyết định ban hành Danh mục Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung năm 2021 của Sở VHTT thành phố Đà Nẵng; 

Kế hoạch Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính 2022-2030; Kế hoạch Số hóa hồ sơ và trả kết qủa giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng; Kế 

hoạch Biên chế hành chính và số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT năm 2023. 

https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=97641191&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=97641191&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=98487151&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=98505205&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=98505205&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=98487151&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=98487151&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
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ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin theo hướng dẫn của Sở Thông 

tin Truyền thông.  

Việc tiếp nhận, xử lý và trả lời ý kiến phản ảnh, góp ý của tổ chức công dân 

trên ứng dụng góp ý và tiếp nhận liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý được Sở 

tiếp nhận và trả lời nhanh chóng đến tổ chức công dân. 

 

II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương của Trung 

ương và thành phố về phát triển văn hóa và thể thao, trong đó tập trung triển 

khai kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 43 

của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết 

303/NQ-HĐND về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công 

trình, thiết chế văn hóa; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về Xây dựng 

và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

đất nước. Tập trung xây dựng hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết, Đề án trình 

các cấp
9
. 

2. Triển khai Đề án Tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hằng năm, 

gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa lễ hội về đêm của thành phố. Nâng cao 

chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đa dạng hóa hoạt động nghệ thuật 

quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp; trong đó trọng tâm là dàn dựng các 

chương trình nghệ thuật, vở diễn mới, đạt chất lượng. Tổ chức các hoạt động 

phục vụ khu công nghiệp, trường học và khu dân cư; hỗ trợ các hoạt động của 

các hội, câu lạc bộ về văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố; các chương 

trình nghệ thuật định kỳ phục vụ nhân dân và du khách tại Nhà hát Trưng 

Vương và Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. 

3. Tiếp tục triển khai Đề án Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

cơ sở trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và Kế hoạch đầu tư xây dựng các 

thiết chế văn hóa, thể thao, giải trí xứng tầm với vị thế thành phố. Chú trọng 

hoạt động VHTT cơ sở, triển khai hiệu quả Kế hoạch tổ chức hoạt động tại hệ 

thống thiết chế cơ sở và Quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng. 

4. Triển khai thực hiện chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, 

gắn với Chỉ thị 43 của Ban Thường vụ Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị; 

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

hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn 

thành phố.  

5. Tập trung đầu tư, tôn tạo, đảm bảo tiến độ các Dự án tu bổ, tôn tạo di 

tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); công trình Bảo tàng Đà Nẵng; di tích quốc 

                                           
9
 Chuyên đề phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng 

văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống; Đề án xây dựng các chính sách phát 

triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Đề án “Nâng cao sức khỏe, 

cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà Nẵng” giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 
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gia Hải Vân quan. Theo dõi Hồ sơ Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Danh 

thắng Ngũ Hành Sơn trình Thủ tướng Chính phủ và Hồ sơ “Văn khắc Hán Nôm 

Ngũ Hành Sơn” trình UNESCO công nhận di sản tư liệu thuộc chương trình Ký 

ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  

6. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao thành 

phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục thể 

thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025. Chú trọng phát triển thể thao 

quần chúng. Tổ chức tốt Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX và các 

môn thi đấu còn lại trong chương trình Đại hội. Tích cực chuẩn bị lực lượng 

huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu và phấn đấu đạt thành tích 

trong tốp 05-06 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. 

7. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển thể thao biển, tập trung đầu tư các 

môn thể thao biển mà Đà Nẵng có thế mạnh. Đẩy mạnh xã hội hóa đối với hoạt 

động văn hóa, thể thao; khuyến khích và hỗ trợ nhân lực và nghiệp vụ chuyên 

môn để các hiệp hội, liên đoàn thể thao, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ 

chức các giải thi đấu thể thao quần chúng. 

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sử dụng tài sản công nhằm khai thác 

tối đa mặt bằng, cơ sở vật chất của ngành, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.  

9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra 

đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội, dịch vụ văn hóa, thể thao; nhất là quảng 

cáo rao vặt, biển hiệu sai quy định. 

10. Tổ chức sơ kết công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác của ngành trong 

6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Sở Văn 

hóa và Thể thao kính báo cáo./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TCTDTT; Cục VHCS; 

- CQĐD VP Bộ VHTTDL tại Đà Nẵng; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Sở KHĐT (để t/hợp); 

- Thường vụ Đảng ủy Sở (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp; 

- Lưu : VT, VP(Trâm). 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thao 
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