
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO  

Số:         /SVHTT-VP 

V/v triển khai các nhiệm vụ  

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày     tháng  01  năm 2020 

Kính gửi: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng 

Thực hiện Công văn số 8948/UBND-TKTH ngày 31/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao kính báo cáo và đề xuất bổ sung, điều chỉnh 

cụ thể như sau: 

1. Về rà soát và góp ý điều chỉnh “Danh mục các nhiệm vụ chỉ đạo, 

điều hành năm 2020” 

- Nhiệm vụ số 2: Đề nghị điều chỉnh đơn vị chủ trì là Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

2574/VP-VHXH ngày 25/12/2019, Sở VHTT là đơn vị phối hợp.  

- Nhiệm vụ số 4: Đề nghị bỏ nội dung “Hoàn thành việc quy hoạch mạng 

lưới nhà sinh hoạt cộng đồng ở các quận, huyện”. Vì nhiệm vụ này thuộc 

nhiệm vụ của Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện. Sở VHTT không có 

chức năng quản lý lĩnh vực này. 

- Nhiệm vụ số 5: Đề nghị điều chỉnh nội dung là “Tham mưu UBND 

thành phố tổng kết tình hình thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố và điều chỉnh hình 

thức tham mưu, cấp trình: Tham mưu UBND thành phố ban hành báo cáo.  

- Nhiệm vụ số 16: Điều chỉnh lại thời gian thực hiện Quý IV/2020. 

2. Đề xuất 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở 
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Tên nhiệm vụ Sản phẩm đầu ra 

Thời gian 

hoàn thành 
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Nhiệm vụ 1: Tham mưu 

UBND thành phố tổ chức 

tuyên dương điển hình tiên 

tiến qua 20 năm thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn 

hóa” (2000 - 2020); tổng kết 

tình hình thực hiện “Chiến 

lược phát triển gia đình Việt 

Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030” trên địa 

bàn thành phố. 

- Hội nghị tuyên dương điển 

hình tiên tiến qua 20 năm thực 

hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” (2000 - 2020). 

- Tham mưu UBND thành phố 

ban hành Báo cáo tổng kết tình 

hình thực hiện “Chiến lược 

phát triển gia đình Việt Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030” trên địa bàn thành 

phố. 

Quý IV 



2 

Nhiệm vụ 2: Tham mưu kế 

hoạch và điều phối hoạt 

động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn và các sự kiện chính trị 

quan trọng của đất nước, 

thành phố trong năm 2020. 

Tổ chức hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn và các sự kiện 

chính trị quan trọng của đất 

nước, thành phố trong năm 

2020. 

Theo Kế hoạch 

tổ chức sự kiện 

3 

Nhiệm vụ 3: Tổng kết đánh 

giá kết quả thực hiện “Chiến 

lược phát triển thể thao 

thành tích cao thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2011 – 

2020” và tham mưu, đề xuất 

xây dựng Chiến lược phát 

triển thể thao thành tích cao 

thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2021 – 2030. 

Thực hiện báo cáo tổng kết 

đánh giá kết quả thực hiện 

“Chiến lược phát triển thể thao 

thành tích cao thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2011 – 2020” 

và tham mưu UBND thành phố 

ban hành Quyết định Chiến 

lược phát triển thể thao thành 

tích cao thành phố Đà Nẵng 

giai đoạn 2021 – 2030. 

Quý IV 

  

Sở Văn hóa và Thể thao kính gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo 

UBND thành phố./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc Sở (để c/đạo); 

- Các phòng thuộc Sở (để t/hiện); 

- Lưu: VT, VP. 
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