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SO VAN HOA, THE THAO Dc 1p  - tiy do - hinh phñc 

vA DU L!CH 

So /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 28 tháng 3 nám 2022 

KE HOACH 
Trin khai chü dê cong tác nãm 2022 cüa Ngành Van hóa, The thao vã 

Du llch:  "Xây dirng môi trurrng van hóa co s và cong tãc to chfrc can b" 

Thirc hin Quyêt djnh so Quy& djnh so 299/QD-BVHTTDL ngày 17 tháng 

02 näm 2022 cüa B truàng BVàn hóa, Th thao và Du ljch v vic ban hành K 
hoch trin khai chü d cong tác näm 2022 cüa Ngành Van hóa, Th thao và Du 
ljch: "Xây dçrng môi trithng van hóa ca s& và cong tác ti chüc can be",  Sâ Van 

boa, Th thao và Du ljch ban hành K hoach trin khai th'rc hiên, cti th nhii sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

1. MiicdIch 

- T chirc thirc hin các nhim vii v xây dirng môi tru&ng van hóa, phát trin 
ngun nhên hrc Ngành Van hóa, Th thao và Du ljch theo tinh th.n Nghj quyt Di hôi 

dai biu toàn quôc lan thCr 13 cüa Dang, Kêt 1un so 76/KL/TW ngày 4/6/2020 cOa Bô 

Chinh ti-j v tip tiic thçrc hin Nghj quyt s 33-NQ/TW cüa Ban Chp hành Trung 
umg Dâng khoá XI và K hoach sê 100LKH-UBND ngày 16/8/2019 cüa U' ban nhân 

dan tinh Thirc hin Kêt 1un s 41 8-KL/TU ngày 22/6/2019 cüa Ban Ththng vçi Tinh 
üy v tip tic thirc hin ChuoTig trInh hành dng s 3 7-CTr/TU ngày 18/9/2014 cOa 
Ban Chap hành Dãng b tinh thrc hin Nghj quyt s 33-NQ/TW ngày 09/6/20 14 cOa 

Ban Chap hãnh Trung ucng Dang (khóa XI) và Ngh quyt s 102/NQ-CP ngày 

3 1/12/2014 cOa ChInh phü v xây drng và phát triên van boa, con ngi.thi Vit Nam dáp 

irng yêu cu phát trin bn vEing dt nuic; Chin 1ucc phát trin van hóa dn näm 

2030, Kt 1un cüa Tng BI thu t?i  Hi nghj van hóa toàn qu&. 

- Cii th hóa nhim vii xây dixng môi triRrng van hóa ca sr và cong tác can 

b thuc chü d Näm 2022 cüa Ngành Van boa, The thao và Du ljch. 

2. Yêu câu 

- Sir vào cuc dng b, trách nhim, tich c11c, hiu qua cüa các phOng 

chuyên môn, các dan vj sr nghip thuc S&, phOng Van hóa và Thông tin, tmng 

tam Van hóa, Truyn thông và Th thao các huyn, thành ph& 

- Phãn cong trách nhim trin khai theo dOng chirc nang, thim cüa các dan vj. 



II. NUIEM VV  VA GIAI PHAP 

1. Nhim vii 

1.1. V xây dijng môi trtrô'ng van hóa co s& 

- Tip tiic dy manh  phong trào "Toàn dan doàn k& xây drng däi sng van 

boa", trQng tam là xây dimg gia dInh van hóa, thôn bàn, t dan ph van hóa, gop 

phn xây drng môi tris&ng van hóa lành manh,  dy lüi các t nan  xã hi, thüc dy 
phát trin kinh t - xa hi trén dja bàn toàn tinh. 

- Nâng cao diii sng van hóa tinh thn cüa nhân dan, t&ng bizc thu hçp 

khoâng cách v hu&ng thçi van boa gita thành thj và nông thôn, giüa các vüng 

min, thông qua vic di mói t chi'rc các hott dng vAn hóa ca sâ, cái thin cht 

lugng boat dng biu din vAn hóa, ngh thut 

- Nâng cao cht luçing hoat dng th thao qun chiing gop phn phát huy 

nhân t, con ngithi; tAng cu&ng, bào v scrc khôe cá nhân, cong dng và xA hi; thu 

hut mi tang lap nhân dan, tao  nên s1r gn kM huâng dn miic tiêu xây dirng môi 

tru&ng vAn hóa lành manh. 

- Tiêp tic dày manh  cong tác tuyên truyn v thirc hin np sng vAn minh 

trong vic cithi, vic tang và l hi, sinh hoat  vAn hóa cong dng. 

- Tham muu xây dmg các thiM ch vAn hóa, th thao a c sa, dáp üng yeu 

cu huang thii vAn boa, th thao cho nhân dan. 

1.2. V cong tác to chfrc can b 

- Thirc hin t& các chü truclng, quy djnh cüa B ChInh trj, Ban BI thu, Ban 

Thu?ng vi Tinh üy v cong tác t chirc can b. Tip t1ic nghiên clru, d xut, tham 

gia kin theo thm quyn trong xây dirng và hoàn thin th ch v cOng tác t 

chüc can b theo quy djnh cüa DAng, Nhà nuâc thuc pham vi quAn l So VAn 

hóa, Th thao và Du lch. 

- Thc bin sp xp, kin toàn t chirc b may SO Van hóa, Th thao và Du ljch 

theo huOng tinh gçn, tinh thông, hiu 1irc, hiu qua dA duçc cp CO th.m quyn phê 

duyt; phân djnh rô trách nhim và quyn han  cUa Co quan qun 1 nhà rnrOc 0 cp tinh 

và cp huyn, thành phé,, d cao vai trô, vj trI, nhiêm vu cOa cp co sO. 

- Xây dirng di ngü cong chOc, viên chuc Ngành VAn hóa, The thao và Du 

ljch dü phm chat, nAng 1irc, d cao danh dir, lông tir tr9ng và khát v9ng cng hin. 

Tao buOc  dOt  phá trong phát trin ngun nhân hrc trong linh virc van hóa ngh 

thut, bM duOng dOi  ngU can bO tnirc tip lam cOng tác vAn boa tuong xOng vOi yeu 

cu và nhim v1i phát trin van hóa Vit Nam 0 dja phuong trong giai doan  mOi. 
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2. Giãi pháp 
2.1. Xãy durng m61 tr.rong van hóa co' s& 

- Tuyên truyn, vn dng, giáo dic nhm nng cao nhn thirc cña ton xã hti v vj 
tn, vai trô cüa vn hóa, xay drng môi truông van hóa trong sir phát trin kinh t, xã hi. 

- Tip tc hithng dn üy ban nhân dan các huyn, thành ph hoàn thin ban 
hành các hi.rcmg uâc, quy uâc 1rng xü trong cong dng dan cix phü hci'p v1i dc 
dim van hóa, kinh t cüa da phucing. 

- Nãng cao cht luçmg Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dimg di sng van 

hóa"; nâng cao nhn thiic và thirc trách nhim cüa ngithi dan, näng hrc tir quân 
cong dng a khu dan cix trong qua trInh xây dirng, giü ving danh hiu gia dInh, 
thôn, bàn, t dan ph van hóa. Thirc hin nghiêm quy djnh xét tang danh hiu gia 
dmnh van hóa; thôn, bàn, t dan ph van hóa, bão dam khách quan, cong bng, 
chInh xác và cong khai, di vào thirc cht, có chiu sâu, không chy theo thành tIch. 

Nâng cao hiu qua hot dng cüa h tMng thi& ch van hóa, di mâi ni 
dung, phrnng thirc hoat dng van hóa, th thao dáp irng nhu cu huâng thit các giá 
trj van hóa cüa nguai dan; tang ci.rô'ng cong tác hu'ang dn nghip v11 di vOi h 
thng thi& ch van hóa, th thao c sa. T chüc các boat dng van hóa, th thao, 
vui chcri giái tn phü hgp vói dc dim van hóa cüa các dan tc, vüng, min. 

2.2. Cong tác to chü'c can bçi 

Tiêp tiic t.p tnung, kiên quyt trin khai thirc hin các nhim vi v cong tác 
can b trong Kê hoach s 147-KH/TU ngày 14/01/2022 cüa Ban Chip hành Dàng 
b tinh thc hin Kêt 1un s 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tai  Hi nghj 1n thir tu, 
Ban Chp hành Trung iiang Dãng khóa XIII "vi dy manh  xây d'çmg, chinh dn 
Dãng và h thng chInh trj; kiên quyt, ngän chn, d.y lüi, xir l nghiêm can b, 

dãng viên suy thoái v tix tithng chInh trj, dao  düc, iM sng, biu hin "t%r din 

bin", "tçr chuyên boa"; Nghj quyêt so 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 cüa Ban Chip 

hành Trung i.wng khoá XII "V tp trung xay drng di ngü can b cac cp, nht là 
d.p chin luçic, dü phm chat, näng 1irc và uy tin, ngang tm nhim vf'. 

Tiêp t1ic rà soát dê xut vai Uy ban nhân dan tinh trong thirc hin phân cp, 
phân quyn trong quàn 1 nhà nuac v linh vrc van boa, gia dInh, th thao và du 

ljch theo Nghj quyt s 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 cüa ChInh phü v dy manh 
phân cap, phân quyên trong quàn 1 nhà nuó'c, trong do, t.p trung linh virc: Din 

ânh; Di san van boa; Gia dInh; Van hóa co s. 

Tp trung rà soát hoàn thành xây dimg diu chinh, b sung vj trI vic lam, 
bàn mô tã và khung näng hrc vj tn vic lam cOng chac, viên chac; xác dnh biên 

ch phü hçip vai nhim vi, quyn ban duc giao gàn vói th?c hin tinh giãn biên 
ch theo quy djnh cüa Dãng, pháp 1u.t và K hoach cüa TiJy ban nhân dan tinh. 
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Tip tic ph bin, quán trit nrig cao nhn thüc, tinh thn trách nhim, quyt 
tam chInh tn cüa cong chtrc, viên chirc, dãng viên di vOi nhim vçi thrçc giao; d cao 
trách nhim nêu gucng cüa nguii dirng du; dM mfd phinmg pháp lam vie khoa 
h9c, sang tto, trách nhim; phát huy dan chU, sit chat kr  1u.t, k' cucing di dôi vi 
tao môi tnr?Yng di mâi sang tao  d phát huy vai trô dam nghi, dam lam cüa cong 
chCrc, viên chi.'rc Ngành Vn baa, Th thao và Du ljch. 

III. TO CHtC TH1C HI1N 
1. V xây drng môi tru'ô'ng van hóa co' s& 
1.1. Phbng Quán lj Van hóa và Gia dinh 

- Tham miru t chirc trMn khai nhim vii v xây dirng dè'i séng van hóa, gia 
dInh. Tang cu&ng cong the tuyên truyn, biu diicmg các mO hInh hay, each lam mói, 
sang tao,  biu qua, các din hInh tiên tin, tiêu biu v thirc hin Phong trào "Toàn dan 
doàn kt xây dmg dñ sng van hóa" trong thñ k mcii; net dp van hóa irng xü trong 
l hi, thirc hin np sang van minh trong vic cisói, vic tang và l hôi. 

- Tham mini to chirc hoat dng truyn thông trong các dip: Ngày Gia dInh 
Vit Nam (28/6); Tháng hành dng quc gia phông, chng bao  lirc gia dInh; Ngày 
Th giâi xoá bô bao  1irc dôi vOi phii nir và tré em gái (25/11); v thüc dy bInh 

ding giói trong gia dInh, phát huy vai trô cüa ngithi cao tui trong gia dInh trên 
các phixcmg tin truyn thông dai  chirng. 

- Xây dirng K hoach tham gia Hi din Ting hat cOng nhân lao dtng näm 
2022 (tai Bc Ninh, tháng 7 näm 2022) và tng hçp, báo cáo kt qua trin khai 

thirc hin K hoach theo quy djnh. 

- Chju trách nhim theo dôi, dOn dc, phân ánh kp thñ v tin do, nôi dung 
va k& qua trin khai các nhim v11 trong K hoach 

1.2. Phbng Qudn lj Di san van hóa 
- Phi hcip vi các cci quan, d vj lien quan, Uy ban nhân dan các huyn 

huyn, thành ph hurng din, kim tra, giám sat hoat dng trong cong tác bâo v 

và phát huy giá trj di san van hóa trên dja bàn. 

- To chirc tp hun cong tác tuyên truyên, ph bin pháp lut v hoat dng 
bâo tn, phát huy giá trj bàn sc van boa các dan tc, bài trir hü tic lac hu cho can 
b van hóa xã, phuing, thj trn, ngh nhân, già lang, tru&ng thOn, bàn và ngu?i có 

uy tin vüng dng bào dan tc thiu s& 

1.3. Phbng Quán lj  The dyc th thao 
- Tham muu t chirc t& Dai  hi th due th thao toãn tinh lan thur IX, 11am 2022. 

- Tham mini chi dao;  huàng dn, dOn dc các huyn, thành phô day inanh 
triên kbai Cuc 4n dng "Toàn dan rèn luyn than th theo gucng Bác H vi dai" 
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gn von phong trào "Toàn dan doàn k& xây dirng ckii sng van hoá"; k& hqp dy 

manh t, chirc các hott dng th diic th thao c sO và t chirc Dai hi th diic th 

thao các cp. 

- Tang cuonng khai thác, bâo tn vâ phát trin các mon th thao dan tc, trà 

chth dan gian, t chüc các hoat  dng th diic th thao dan tc, th thao quAn chirng 

trong các 1 hi, các ngày hi van hoá, hi thi th thao dng bào dan tc thiu s; 

lam t& cong tác chun bj d tao  diu kin cho các 4n dng viên th thao qun 

chüng tham gia các hi thi van hóa, th thao, các giâi thi dAu th thao 

- Trin khai có hiu qua chiiang trInh mvc  tiêu quc gia v xây dirng nông thôn 

moni, trong do có chxcing trmnh du tr v xây dirng thit ch van hóa - th thao co son, 

chü tr9ng dào tao  ngun than lirc cho phong trào th diic, th thao i nông thôn, vüng 

dng bào dan tc và min nuii. Tip tiic ph bin xây dirng mô hmnh câu lac  b th 

diic, th thao ccc s&; mô hInh dim v phát trin th diic, th thao qun chng phü hçip 

vâi trng vñng, min cO mirc d phát trin kinh th - xã hi khác nhau. 

- Tang cu?mg cong tác giáo diic van boa, dao  dirc ngh nghip cho 4n dng 

viên, hun luyn viên và can b lam cOng tác th diic th thao. 

1.4. Plzbng Quán 1j5 Du ljch 

- Tuyên truyn, nâng cao nh.n thi'rc cho cong dng v vai trO, vj trI, lcii Ich, 

giá trj cüa du ljch, gop phn tao  nhiu vic lam, nâng cao thu nhp, chuyn djch 

co cu kinh t, co cu lao dng, dóng gop quan tr9ng vào thOc day tang tru&ng, 

phát trin kinh t - xâ hi, dam bão quc phOng, an ninh cUa tinh. 

- Hu&ng dn các khu, dim du ljch, cong  dng dan cix xây dimg B Quy tc 

irng xü van minh du ljch nh&m djnh huO'ng hành vi, thai d, thOi quen, cách thüc 

üng xü van minh cüa t chirc và Ca nhân khi tham gia các hoat dng du ljch phü 

hçip voni d.c dim van hóa, kinh t cüa dja phixong. 

- Nâng cao cht luçing nguôn nhân lirc du ljch, thông qua hang näm t chirc 

các 1rp tp hun nghip vi v du ljch cho di tlxçng can b tai  co so, các h kinh 

doanh djch vi du ljch nhm nâng cao chit lixçing san phm du ljch, dáp img thu 

ctu phiic vii khách du ljch. 

1.5. Trung tam Phát hành phin và Ciziêu bong 

- T chirc các tun phim, dgt phim, tháng phim phiic v nhim vii chinh tij, 

tuyên truyn các ngây l, k nim trong nam; tuyên truyn, ph bin các chO tnrang 

cüa Dãng, chinh sách pháp 1ut cüa Nba nuâc tai  các huyn, thành phO trong tinh. 

- Dang cai t chirc t& Lap Bôi dixng phO biên phim näm 2022, khu VITC 

phIa Bc tai  tinh Tuyên Quang. 
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1.6. Thu' vin Einh 
- T chüc các hot dng tnmg bay, trik lam, thông tin, tuyên truyn nhm 

ph bin tài nguyen thông tin và thu hñt ngithi dan sir diing các san phm và djch 
vuthuviên. 

- T chüc các hoat  dng phát trin van hóa d9c trong cong dng: các hoat 
dng nhãn Ngày Sách và Van hóa d9c Vit Nam, các cuc thi Dai  sü Van hóa dcc, 
Gi6i thiu sách trirc tuyn, Chuang trInh tang cithng vn sách cho xe ô to thu viên 
luu dng da phucing tin phiic vii phát trin van hóa dcc. 

- T chüc l&p ttp hun nâng cao trInh d, k5?  nàng t churc hoat  dng, djch 
vi thu vin cho trê em và 1p tp hun v chuyn di s cho ngu?i lam cong tác 
thu vin trong h thng thu vin. 

- Phi hqp vOi các Co quan báo chI, truyn thông xây drng các chuyên mijc, 
phóng sr, dua tin, bài v cong tác phát trin van hóa dc. 

- Phi hqp trin khai nhim vi "Hi trçl xay dirng tü sách tai  cac xa vüng 
dng bào dan tc thiu s&' trong Chuong trInh mic tiêu quc gia phát trin kinh t 
- xã hi vüng dng bào dan ttc thiu sé, vüng sâu, vüng dc bit khó khän. 

1.7. Trung tam Van hóa tinh 

- Ti chüc Rrp tp hun hat  nhân van ngh co s&; phi hqp chit ch, hiu qua 
vth trung tam van hóa, thông tin truyn thông và th thao các huyn, thành ph, 
các co quan, &m vi ht.ràng dn boat dng van ngh, tuyên truyn liru dng ô co s&. 

- T chirc Lien hoan ngh thu.t qu.n chüng toàn tinh; t chrc biu din 
ngh thut qun chüng, tuyen truyn luu dng phiic viii nhân dan tren dja bàn toàn 

tinh, trong do chü tr9ng phic vi vüng dng bào dan tc Mông, dan tc thiu sO, 
vüng sâu, vüng dc bit khó khän. 

- Tang cumg cOng tác suu tam, phát huy và ph bin các giá trj van hóa, 
van ngh dan gian truyn thng cüa các dan tc trong tinh. 

1.8. Trung tam HiJn 1uyn và Thi du & dyc tht thao tinh 

- Tip tiic thirc hin có hiu qua Cuc Vn dng "Toàn dan rén 1uyn than 

the theo gumg Bác Ho vi dai".  T chüc các giãi thi du TDTT qun chüng tr tinh 

dn co sâ theo huOng tao  dieu kin h tr v chuyen mon và d các ngành, doàn 

th& t chüc chInh trj, kinh t, xã hi tharn gia t chic. Tang cung các boat dng 

lien ngành, huOng th chirc các hoat  dng phong trào v co s. Quan tam pbát trin 
phong trào TDTT cho tré em, ngui cao tui, ngu?i khuyt tt tren dja bàn toàn 
tinh và ngui lao dng tai  các khu cOng nghip. 



- Thiic hiên t& nhiêm vii tham m.ru t chüc Dai hôi th due th thao toàn 
tinh 1n thir IX näm 2022; hi.thng dn các huyn, thành ph t chirc Dai  hi th diic 
th thao c.p huyn, thành ph 1&n thr IX näm 2022. 

- ChU trçng cong tác hun 1uyn, dào tao  v.n dng viên th thao thành tIch 
cao cüa tinh, qua do phát hin, 1ra ch9n các tài näng cho các di tuyn th thao 
cüa tinh và cung ep cho các di tuyn th thao quc gia. 

1.9. Báo tang tinh; Ban Quãn 1j5 Qudng tru'ô'ng Nguyen Tt Thành 

- Thu&ng xuyén lam tot cOng tác trüng tu eác cOng trInh di tIch, bào trI, bão 
d.rong eác trang, thit bj, h thng din thp sang, din trang trI; v sinh môi 
tnrOng; chäm sOc duy trl h thng cay xanh, cay boa, cay cãnh dam bào ye dçp m 
quan cüa khu, dim tham quan, di tIch. 

- Chü tr9ng nâng eao k5 nàng chuyên mon cho hu&ng dn viên, nhân viên 
phic vi, bão v... nhm nâng cao chit lcrcmg phiic vii nhân dan, tip don các doàn 
khách dn thäm, ving tai  các khu, dim di tich. 

- Cn cir chüc nng, nhim vçi, pMi hçip v&i các co quan, don vj t chüc t& eac 
s1r kin chInh trj, vn hóa - xä hOi  di.rçic t chi'rc t?i  khu, dim tham quan, di tIch. 

1.11. Doàn Ng/i thuit dan t3c tInh 

Nâng cao cht luqng chuong trInh biu din ngh thut; tang cung t chirc 
biu din ngh thut phiic vçt nhân dan trén dja bàn toàn tinh, dtc bit chü trQng 
biu din phic vi nhân dan các dan tc vüng dng bào dan tc thiu s và dng 
bào dan tc Mông, vüng sâu và vüng dc bit khó khan. 

2. V cong tác t chirc can b 

2.1. Phông Ta chic - Pháp chè 

Hoàn thin và trInh Uy ban nhân dan tinh dir thão Quyt djnh Quy djnh 
chrc nng, nhim vii, quyn hn V co cu t chi'rc cüa Sà Van boa, Th thao và Du 
ljch tinh Tuyên Quang và D an, dir thão Quyêt djnh cüa Chü tjch UBND tinh v sp 
xêp 'a1  co câU ti chrc cüa Trung tam an boa tinh, Trung tam Phát hành phim và 
Chiu bOng. Huàng dn quy djnh ci th chi.'rc näng, nhim v11, quyn han  cüa 
PhOng Van bOa và Thông tin các huyn, thành ph ('Thai gian: Tháng 4/2022). 

2.2. Cácphàng chuyên rnôn, cdc do'n vj sy ngIiip thu3c Sö. 

- Cha dng nghiên ci'ru hoàn thin các quy djnh phân c.p, phân quyn quàn 
1 nhà nuóc trong lTnh virc thuc phm vi tham muu quãn 1 theo Phii 1%ic danh 
mi1c van bàn quy pham pháp lu.t c.n süa di, b sung hoc ban hành mth d thrc 
hin phân cp, phân quyên trong quân 1 nhà nuâc (ban hành kern theo Nghj quyêt 

s 04/NQ-CP ngày 10/01/2022). 
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- Trin khai thirc hin ni dung cam kt cüa ngtthi di'rng du ca quan hành 

chInh, dan vj sir nghip phiic vii chirc nàng quân 1 nba nirâc thuc Sâ vâi 

Giám dc Sâ, dam bão thirc chit, hiu qua gn vâi trách nhim cá nhân cüa 
ngu&i dfrng du. 

Cn ci'r chüc n.ng, nhim vti duqc giao và ni dung K hoach  nay, các Phông 

chuyên môn, các dan vj sr nghip trirc thuc Si chü dng t chirc trin khai thirc 

hin. Djnh k> (h&ng tháng, qu, näm) báo cáo kt qua trin khai th%rc hin v Sâ Van 

hóa, Th thao và Du ljch d tng hcip báo cáo U ban nhân dan tinh vá B Van hóa, 

Th thao và Du ljch theo quy djnh./. 

No nhân: KT. GIAM DOC 
PHOGIAMDOC 

Ma Th. Thao 

- Bô VHYFDL 
- UBND tinh (B/c) 
- Lãnh dao S&; 
- Các phông CM; 
- Các dcin vi SN; 
-VP S; 
- Liru VT; QLVH&GD(H)  

A 
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