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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 XÃ HỒNG PHONG 

Số:         /KH-VHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Phong, ngày         tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Công tác Văn hóa và Thông tin năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-PVH-TT ngày 04/01/2021 của Phòng văn hóa thông 
tin huyện Ninh Giang về Công tác Văn hóa-Thông tin-Thể thao năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ XXVII 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 30/12/2022 của HĐND xã 
Hồng Phong khóa XXII, kỳ họp thứ 6 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2022, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

UBND xã Hồng Phong xây dựng kế hoạch hoạt động lĩnh vực văn hóa và thông 
tin năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa và 
thông tin; thúc đẩy hoạt động sự nghiệp văn hóa, thông tin, chuyển đổi số ở 2 cấp xã, 
thôn; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã 
năm 2023 và những năm tiếp theo. 

- Việc xây dựng kế hoạch cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và địa 
phương, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thiết thực, có tính khả thi và đạt hiệu 
quả cao. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo 

- Tích cực, chủ động tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo các 
ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các thôn trong công tác quản lý Nhà nước về văn 
hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình, quảng cáo; thông tin và truyền thông; xây 
dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa 
bàn xã. 

- Chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, 
triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch thuộc lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, 
xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số... thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 
2020 - 2025. Trọng tâm là: 
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+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các 
thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã Hồng Phong, giai đoạn 2021- 2025”. 

+ Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021- 
2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Hồng Phong. 

+ Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 36 - KH/HU, ngày 23/11/2021 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh 
ủy Hải Dương về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải 
Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh về “Phát triển Du lịch chất lượng 
cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh về Phát triển sự nghiệp thể dục thể 
thao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”; 

+ Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin xã Hồng Phong năm 2023; 

+ Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, 
xã hội số xã Hồng Phong năm 2023; 

+ Kế hoạch Cải cách hành chính xã Hồng Phong năm 2023. 

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng và các văn bản 
phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác quản lý Nhà nước về văn hóa và thông tin, 
phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, truyền thanh ở cơ sở; về xây dựng và phát triển 
chính quyền điện tử, chuyển đổi số; về duy trì và nâng cao chất lượng phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.v.v.. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tăng cường tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, 
kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ 
chính trị; kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của 
địa phương trong năm 2023. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin cơ sở 

- Triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023.  

2. Tham gia các hội nghị, lớp tập huấn 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa và thông tin năm 2023. 

- Hướng dẫn, triển khai công tác đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn 
hóa, Khu dân cư văn hóa năm 2023. 

- Tập huấn về công tác xây dựng Nếp sống văn hóa cho đại diện lãnh đạo 
UBND, Công chức Văn hóa cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác 
Mặt trận thôn. 

- Hội nghị triển khai xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, tang. 
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- Hội nghị Gặp mặt biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Ninh Giang 
nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

- Tập huấn kỹ năng tư vấn, điều hành sinh hoạt câu lạc bộ Gia đình phát triển 
bền vững. 

- Tập huấn công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- Hội nghị phổ biến kiến thức quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa 
- thông tin - Du lịch 

- Tập huấn chuyển đổi số cho các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã. 

3. Công tác kiểm tra 

- Khảo sát, kiểm tra đề nghị xếp hạng các di tích năm 2023 và chống xuống cấp 
di tích năm 2023. 

- Kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa và thông tin: Quảng cáo; 
Biểu diễn nghệ thuật; kinh doanh hoạt động TDTT; hoạt động du lịch; Game online; 
in, photocoppy; phát hành xuất bản phẩm ... 

- Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023. 

- Kiểm tra công tác quản lý, phát huy giá trị các Di tích lịch sử- văn hóa. 

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch thực hiện Đề án “Giải pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa 
bàn xã Hồng Phong giai đoạn 2021 - 2025” 

- Kiểm tra, thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận 
danh hiệu Làng văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2023. 

4. Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao cơ sở 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động thông tin tuyên truyền đường lối chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản Luật mới ban hành; 
tuyên truyền, cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị 
của địa phương; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao 

- Chỉ đạo duy trì các hoạt động văn nghệ quần chúng phục vụ nhân dân tại cơ 
sở, chọn đội có thành tích cao tham gia Hội thi cấp huyện. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các tủ sách thôn. 

- Đẩy mạnh hoạt động thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở, tổ chức tốt các giải 
thể thao cơ sở và hoạt động giao lưu; tham gia các giải thể thao cấp huyện. 

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; từng 
bước đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn theo chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh xã.
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5. Công tác phối hợp 

5.1. Phối hợp với các thôn: 

+ Tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão - 
2023. 

+ Tổ chức giao lưu, Liên hoan văn nghệ cấp xã và chọn đội có thành tích xuất 
sắc tham gia Hội diễn, Liên hoan cấp huyện. 

+ Tổ chức các giải thi đấu, giao lưu TDTT cấp thôn; chuẩn bị lực lượng và các 
điều kiện đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp cụm, huyện.

+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 
thứ 10. 

5.2. Phối hợp với Đài phát thanh xã: 

+ Khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, hoạt động của Đài truyền thanh xã.

+ Tuyên truyền các văn bản quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể thao 
trên Đài Phát thanh xã. 

5.3. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã: 

+ Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn trong dịp 18/11. 

+ Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

5.4. Phối hợp với công đoàn cơ sở: 

+ Hướng dẫn triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. 

+ Kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa năm 2023 và đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn 
văn hóa năm 2023. 

5.5. Phối hợp với Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu 
chiến binh, Hội Người cao tuổi xã: 

+ Chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa, Thể thao ở các thôn; 
Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 
Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, các địa chỉ tin cậy trong công tác phòng 
chống bạo lực gia đình. 

5.6. Phối hợp với các ngành chuyên môn UBND xã: 

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ 
thông tin; xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số 
trên địa bàn xã theo chỉ đạo của UBND huyện. Ngoài các nội dung cơ bản trên, thực 
hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp với các phòng chuyên môn, Phòng Văn 
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hóa, Thể thao và Thông tin huyện trên lĩnh vực văn hóa và thông tin và các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - Thông tin 

- Tham mưu giúp UBND xã chỉ đạo, triển khai công tác quản lý Nhà nước về 
văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông; xây dựng chính 
quyền điện tử, chuyển đổi số...; tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 
trong hoạt động văn hóa và thông tin. 

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan xây dựng kế 
hoạch phối hợp hoạt động cụ thể trên từng lĩnh vực. 

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các thôn để thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn của ngành, của UBND xã. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức của cơ quan, tổ chức đánh giá kết 
quả thực hiện trong tháng, quý, năm. Tổng hợp tình hình báo cáo UBND huyện, Sở 
VHTTDL, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương. 

2. Các ban, ngành, đoàn thể 

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Công chức Văn hóa- 
Thông tin xã xây dựng chương trình phối hợp hoạt động và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả, nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân 
trong xã. 

3. Bí thư chi bộ, trưởng các thôn

Căn cứ vào tình hình thực tế của thôn, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết. 
Bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về văn hóa và thông tin trên địa 
bàn thôn; phát triển tốt sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao. 

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã 
hội số ở thôn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông 
thôn mới. 

Tham gia đầy đủ các hoạt động hội thi, hội diễn văn nghệ và thi đấu thể thao ở 
cấp xã, huyện. 

4. Chế độ thông tin báo cáo 

Định kỳ hàng tháng, các ngành chuyên môn, các cơ quan, đơn vị liên quan và 
các thôn có báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động về Công chức Văn hóa-Thông tin xã 
để tổng hợp báo cáo UBND xã. 

Trên đây là Kế hoạch lĩnh vực công tác Văn hóa - Thông tin năm 2023. Trong 
quá trình triển khai thực hiện, mỗi nội dung công việc có Kế hoạch, hướng dẫn cụ thể 
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riêng. Đồng thời sẽ có những nhiệm vụ được bổ sung theo sự chỉ đạo của ngành và của 
UBND xã./.

 
Nơi nhận: 
- Phòng VHTT huyện, (để bc);
- BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND xã, (để bc);
- Các ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn; 
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Phó chủ tịch

Đào Anh Tuấn
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