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Kết quả hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháng 3/2021
(Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác tham mƣu xây dựng và hoàn thiện thể chế
- Công tác chỉ đạo, điều hành: Triển khai các Quyết định về công tác cán
bộ; hướng dẫn, giới thiệu, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; xét
duyệt tên sáng kiến, giải pháp đăng ký năm 2021; triển khai nhiệm vụ và ký kết
giao ước thi đua năm 2021 của Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ, Khối Thi đua
5 tỉnh và kế hoạch triển khai thực hiện đường sách năm 2021; tập trung tổ chức
các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3). Làm việc với
các phòng chuyên môn nghiệp vụ về tình hình hoạt động 3 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
- Công tác tham mưu UBND tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về Quy định mức thưởng bằng tiền
đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các Đại hội,
giải Vô địch thể thao quốc gia; Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 11/3/2021
về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định 560/QĐ-UBND ngày
04/3/2021 về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án quản lý, đầu tư,
khai thác các tuyến, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết
(City tour) giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo số 46/BC-BCĐ ngày 22/3/2021 về
tình hình phát triển du lịch năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Kế hoạch
số 870/KH-UBND ngày 16/3/2021 về tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030.
- Giải quyết cấp phép: Tiếp nhận và giải quyết 25 Giấy tiếp nhận thông
báo quảng cáo.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Trong tháng, không tổ chức thanh, kiểm
tra, chủ yếu giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du
lịch trên địa bàn tỉnh.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: Trong tháng,
Sở không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.
2. Các hoạt động sự nghiệp
2.1. Lĩnh vực Văn hóa
- Quản lý nhà nước về văn hóa: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam

2
phát triển bền vững đất nước; trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực
hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2021. Ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021; Kế hoạch Tuyên truyền bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 – 2026; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Tuyên
truyền dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước Công dân của Bộ Công an. Triển
khai tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ các vua Hùng năm 2021 tại đền thờ Hùng Vương,
thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông
tin thành phố Phan Thiết, UBND xã Tiến Thành và Công ty Novaword khảo sát
thực tế hiện trạng để chuẩn bị tiến hành lập dự án Khu làng chài Văn hóa và du
lịch kiểu mẫu xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Làm việc với Công ty
Novaword và Công ty TNHH Empre Entertaiment & Media thông qua Kế hoạch
tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2021 tại Bình Thuận.
- Hoạt động tuyên truyền, cổ động: Tăng cường công tác tuyên truyền bầu
cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); công tác phòng, chống
dịch Covid-19…
- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh: Tổ chức tập luyện chương trình
tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026, với kịch bản “Lá phiếu niềm
tin”; xây dựng kế hoạch đưa văn hóa về cơ sở năm 2021 tại huyện Hàm Tân.
- Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh: Biểu diễn phục vụ chính trị 14 buổi.
Tổ chức vòng Sơ kết và Chung kết 1 Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Ngôi sao
biển Bình Thuận lần III năm 2021.
- Hoạt động Thư viện: Cấp mới 71 thẻ (thiếu nhi 56 thẻ), phục vụ 1.194
lượt bạn đọc tại Thư viện, (thiếu nhi 455 lượt), lượt bạn đọc truy cập website
245.214 lượt, luân chuyển 2.578 lượt tại Thư viện (thiếu nhi 1.002 lượt), lượt tài
liệu qua website: 245.214 lượt. Sưu tầm 20 tin, bài cho Tập thông tin tư liệu
Bình Thuận, 125 tin, bài chuyên mục Thông tin kinh tế; luân chuyển 500 bản
sách lưu động cho Thư viện Hàm Tân; xe thư viện lưu động phục vụ 9.000 lượt
tài liệu tại 5 điểm trường học, thu hút 2.250 lượt học sinh tham dự.
- Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
+ Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận: Đón 124 đoàn, với
6.011 lượt khách, trong đó có 05 khách quốc tế. Phục vụ 27 lễ dâng hương viếng
Bác.
+ Bảo tàng tỉnh: Đón 4.354 lượt khách đến tham quan (Nhà trưng bày Bảo
tàng đón 74 lượt khách, BQL Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm đón 330 lượt
khách, di tích tháp Pô Sah Inư đón 3.950 lượt khách, trong đó có 26 lượt khách quốc
tế) doanh thu phí tham quan đạt 58.450.000 đồng. Sưu tầm 08 hiện vật. Khảo sát,
kiểm tra tình trạng quản lý di tích trên địa bàn huyện Bắc Bình, Tuy Phong. Tổ
chức khảo sát thực trạng kiến trúc nhà của gia đình bà Lục Thị Đậu ở phường
Mũi Né, thành phố Phan Thiết để xây dựng phương án trùng tu tôn tạo phục vụ
phát triển du lịch trong thời gian tới.
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2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao
- Thể dục thể thao quần chúng: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75
năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3): Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, giai đoạn 2021 – 2030”; Giải Việt
dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” tỉnh Bình Thuận năm 2021; Hành trình xe đạp
thể thao của tỉnh; giải Bóng đá 5 người và tổ chức sinh hoạt truyền thống. Theo
dõi, hỗ trợ huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức giải Bóng đá Đại hội TDTT, hỗ trợ
Đại hội Thể dục, thể thao Công an tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2021; giải
Bóng đá mini nam, nữ học sinh, sinh viên tỉnh Bình Thuận lần thứ 4 năm 2021.
Phối hợp tổ chức giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XI Cúp BIWASE
năm 2021; giải Bóng đá tập huấn hạng Nhì. Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch
tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành Trung tâm du lịch – thể
thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025. Ban hành kế hoạch tổ chức
các hoạt động thể thao biển năm 2021 tại công viên Đồi Dương, thành phố Phan
Thiết.
- Thể thao thành tích cao: Hội Vovinam tỉnh tham gia giải Cụm miền
Đông Nam Bộ năm 2021 tại Đồng Nai (đạt 03 HCV, 06 HCB, 07 HCĐ); Đội
tuyển Điền kinh tham dự giải Việt dã Leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần
thứ 27 năm 2021 tại Bình Phước (đạt 01 HCĐ); Đội tuyển Karate tham dự giải
vô địch miền Trung - Tây Nguyên tại Nghệ An (đạt 03HCV, 01HCB, 14 HCĐ);
Đội Điền kinh tham dự giải Việt dã Báo Tiền phong tại Gia Lai đạt (đạt 01
HCĐ). Cử vận động viên Surfing tham dự giải đua Đà Nẵng Sup Race 2021 (đạt
01 HCV, 03 HCB). Đến nay, đã đạt được 40 huy chương (07 HCV; 10 HCB; 23
HCĐ).
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, vận động viên, hướng
dẫn viên TDTT: Quản lý, đào tạo 11 môn thể thao, với 125 vận động viên tuyến
Tuyển, 95 vận động viên tuyến Trẻ, 210 vận động viên năng khiếu.
2.3. Lĩnh vực Du lịch
- Công tác quản lý nhà nước về du lịch: Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu Du lịch quốc gia Mũi Né,
tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số
415/QĐ-TTg ngày 22/3/2021). Tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình phát
triển du lịch năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Ban hành Kế hoạch tổ
chức phát động hưởng ứng phong trào trồng 01 tỷ cây xanh của Thủ tướng
Chính phủ tại huyện Phú Quý và đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ bếp cho các cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch trên địa bàn huyện Phú Quý.
Gửi lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch kích cầu du lịch năm 2021, với chủ đề
“Bình Thuận điểm đến an toàn - thân thiện”; đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự
thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch cho UBND
cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; triển khai Luật Du lịch năm 2017 đến
các Khu, điểm du lịch. Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý, đầu tư,
khai thác City tour tại Hội An - Huế.
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- Thực hiện các chỉ tiêu du lịch: Trong tháng 3/2021, toàn tỉnh đón
khoảng 319.500 lượt khách, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ
khách du lịch đạt khoảng 680 tỷ, giảm 22,26% so với cùng kỳ.
- Công tác xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch: Xây dựng Kế hoạch và
vận động doanh nghiệp tham gia chương trình Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt
Nam – VITM Hanoi 2021 và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bình Thuận tại Ngày
hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Cập nhật 100 tin, bài tuyên
truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các website
báo, đài Trung ương, địa phương.
3. Công tác khác
- Ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2021; Báo
cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021; kết quả
kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021; kết quả công tác nội chính, phòng,
chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2021. Thực hiện kê khai tài sản thu
nhập lần đầu của công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ban
hành các Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành.
- Tiếp thu ý kiến góp ý hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh
quy định Quy định định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn
luyện viện, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn triển khai xây
dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm
2022 và giai đoạn 2022-2025; triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND
ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về Quy định mức thưởng bằng tiền đối với vận
động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các Đại hội, giải Vô địch
thể thao quốc gia.
II. NHIỆM VỤ THÁNG 4/2021
1. Về Văn hóa
- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 2215/QĐTTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, phát triển văn hóa
và con người Việt Nam phát triển bền vững đất nước.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bình Thuận
năm 2021.
- Phối hợp tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ các Vua Hùng năm 2021 tại đền thờ
Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
- Làm việc với Công ty Five 6 về Kế hoạch tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du
lịch Việt Nam toàn cầu năm 2021 tại Bình Thuận.
- Tiếp tục phối hợp với Công ty Novaword triển khai lập dự án Khu làng
chài Văn hóa và du lịch kiểu mẫu xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.
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- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng quê hương,
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).
- Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức Vòng chung kết
Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - Ngôi sao biển Bình Thuận lần III năm
2021”.
- Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác ảnh, Video clip, bài viết về Bình
Thuận.
- Triển khai xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy loại hình đờn ca tài tử
Nam Bộ giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.
2. Về Thể dục thể thao
- Thẩm định cử các đội thể thao tỉnh tham dự các giải Cụm, Quốc gia.
- Chuẩn bị các nội dung phục vụ họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao
tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi,
phòng, chống đuối nước năm 2021; Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn cứu hộ, cứu
đuối 2021; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác an toàn tại các hồ bơi, bãi tắm
trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục theo dõi các địa phương tổ chức Tháng thể thao cho mọi người
và Đại hội Thể dục thể thao cơ sở.
- Ban hành Điều lệ các hoạt động thể thao biển năm 2021.
- Phối hợp tổ chức các giải: Giải thể thao 03 môn phối hợp "Bơi, chạy,
trượt đồi cát" huyện Bắc Bình; Giải đua xe đạp huyện Phú Quý; giải Bóng
chuyền bãi biển quốc gia 4x4; giải vô địch Bóng đá hạng Nhì quốc gia.
- Xây dựng Đề án xã hội hóa đội Bóng đá tỉnh Bình Thuận và Đề án cơ
cấu sắp xếp số lượng Huấn luyện viên các môn thể thao giai đoạn 2021-2025.
- Tuyển chọn lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X
năm 2021.
3. Về Du lịch
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khát vọng
Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE số 1 khu vực và thế
giới vào năm 2030”; Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du
lịch.
- Chuẩn bị nội dung thông qua UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy
về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Thực hiện điều tra nguồn nhân lực du lịch đến các cơ sở lưu trú du lịch,
lữ hành…
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp du lịch cộng đồng năm 2021.
- Tổng hợp ý kiến các Sở, ngành về dự toán kinh phí quy hoạch chung
xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, trình UBND tỉnh.

6
- Triển khai chương trình Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM
Hanoi 2021 và Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Bình Thuận tại Ngày hội Du lịch
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
4. Các hoạt động khác
- Thực hiện công khai tài sản thu nhập lần đầu của công chức, viên chức
theo quy định.
- Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ phục vụ Quân Khu
7 kiểm tra công tác phòng không Nhân dân năm 2021 của Ngành.
- Phục vụ Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình
tổ chức, hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách các Hội quần chúng trên địa
bàn tỉnh từ năm 2018 đến năm 2020.
- Phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
viết bài kiểm tra, tổng kết và trao chứng chỉ cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ di sản
viên năm 2021 cho viên chức các đơn vị trực thuộc.
- Triển khai các hoạt động Khối thi đua 5 tỉnh: Vận động kinh phí trong
toàng Ngành đóng góp cho Khối thi đua 5 tỉnh thực hiện công trình thi đua
chung của Khối “Sửa chữa, nâng cấp phòng học cho học sinh có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn tại Trường Tình thương tỉnh, số 38 đường Cao Hành, thành phố
Phan Thiết”; xây dựng video clip về tiết mục văn nghệ của Cơ quan Sở tham gia
hoạt động Khối thi đua 5 tỉnh.
- Gửi Sở Tài chính thẩm định phê duyệt quyết toán hoàn thành các công
trình xây dựng cơ bản năm 2020.
- Hoàn thành hồ sơ các công trình Xây dựng cơ bản giai đoạn trung hạn
2021 – 2025 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổng cục Du lịch; Tổng cục TDTT;
- Văn phòng Bộ VHTTDL;
- Cục công tác phía Nam, Cục Văn hóa cơ sở;
- Vụ Thi đua - khen thưởng, Vụ Văn hóa Dân tộc;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- Cục Thống kê;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc Sở;
- Sở VHTTDL các tỉnh miền Đông Nam bộ;
- Các phòng CMNV Sở, các đơn vị trực thuộc;
- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT (Nh).

Người ký: Sở Văn hóa.
GIÁM ĐỐC
Thể thao và Du lịch
tỉnh Bình Thuận
Email:
svhttdl@binhthuan.gov
.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân
tỉnh Bình Thuận
Bùi Thế dân
Nhân
Thời gian ký:
06.04.2021 14:25:56
+07:00
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Phụ lục
CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG GỬI BÁO CÁO THÁNG 3/2021
(Hết hạn gửi ngày 05/04/2021)
(Kèm theo Báo cáo số 882/BC-SVHTTDL ngày 06/4/2021 của Sở VHTTDL)

Số
TT

Tên đơn vị

Ngày Sở
Ngày
VHTTDL Ghi
đơn vị ký
nhận
chú
báo cáo
báo cáo

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
Phòng Quản lý TDTT
Phòng Quản lý Du lịch
Phòng Kế hoạch – Tài chính
Thanh tra
Văn phòng
Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh
Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh
Thư viện tỉnh
Bảo tàng tỉnh
Bảo tàng HCM - CNBT
Trung tâm Đào tạo, HL&TĐ TDTT tỉnh
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
Phòng VHTT Tp. Phan Thiết

29/3/2021
29/3/2021
01/4/2021
31/3/2021
30/3/2021
29/3/2021
26/3/2021
30/3/2021
05/4/2021
31/3/2021
31/3/2021
30/3/2021
01/4/2021

29/3/2021
29/3/2021
01/4/2021
31/3/2021
30/3/2021
29/3/2021
26/3/2021
30/3/2021
05/4/2021
31/3/2021
31/3/2021
30/3/2021
01/4/2021

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Phòng VHTT thị xã La Gi
Phòng VHTT huyện Hàm Thuận Nam
Phòng VHTT huyện Hàm Thuận Bắc
Phòng VHTT huyện Bắc Bình
Phòng VHTT huyện Tuy Phong
Phòng VHTT huyện Hàm Tân
Phòng VHTT huyện Tánh Linh
Phòng VHTT huyện Đức Linh
Phòng Văn xã huyện Phú Quý

02/4/2021
31/3/2021
02/4/2021

02/4/2021
31/3/2021
02/4/2021

05/4/2021

05/4/2021

05/4/2021

05/4/2021

