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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa thông tin năm 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bạch Thông về 

việc thực hiện nhiệm vụ công tác Văn hóa và Thông tin năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Lục Bình xây dựng kế hoạch công tác 

năm 2021 với các nội dung như sau:   

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

- Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đất nước; Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930 – 03/2/2021); Kỷ niệm 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn.  

- Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” đô thị văn minh; quản lý tốt các lĩnh vực Văn hóa, văn 

nghệ, Thể dụcThể thao, các thiết chế Văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo thông tin và truyền thông trên 

địa bàn xã. 

- Tham mưu, phấn đấu thực hiện đạt 7/8 thôn trở lên đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 86% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia 

đình văn hóa; cơ quan đạt chuẩn văn hóa.  

- Tham mưu, quản lý duy trì tốt hoạt động của Đài truyền thanh xã. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

- Chủ động thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ngành dọc và của 

lãnh đạo UBND xã giao. 

- Về danh hiệu thi đua: 



+ Tập thể: Phấn đấu đạt Đơn vị văn hóa năm 2021. 

+ Cá nhân: 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  
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- Ban hành văn bản về tổ chức Đại hội TDTT lần thứ III và Hội xuân Tân 

Sửu xã Lục Bình năm 2021; tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm ngày thành lâp 

Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021). 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

CBCC, trạm y tế, 

trường học và các 

thôn trên địa bàn 

- Triên khai đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021; kế hoạch thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện 

hương ước, quy ước; kế hoạch công tác gia đình năm 2021; chỉ đạo duy trì 

sinh hoạt Mô hình phòng, chống BLGĐ năm 2021. 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Các đồng chí thành 

viên BCĐ phát triển 

văn hóa, thể thao và 

du lịch xã và các thôn 

- Tổ chức tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

- Duy trì hoạt động đài truyền thanh và trang thông tin điện tử xã 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Đài truyền thanh xã; 

MTTQ, đoàn thể và 

các thôn 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BCĐ xây dựng CQĐT xã năm 2021. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số. 

Công chức VPTK 

và Công chức 

VHXH phụ trách 

VHTT 

CBCC trong cơ quan 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và thực hiện tiêu chí số 6, 8,16 trong 

xây dựng NTM. 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

CBCC, các thôn trên 

địa bàn 
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- Tuyên truyền thành công kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Đài truyền thanh, 

MTTQ, đoàn thể và 

các thôn 

Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân Đoàn kết 

XDĐSVH”; Kế hoạch công tác gia đình năm 2021 

Công chức VPTT 

và VHXH phụ 

trách VHTT 

CBCC, đài truyền 

thanh xã và các thôn 



 

Phối hợp Đội Kiểm tra liên ngành VHTT kiểm tra các hoạt động theo Kế 

hoạch 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

CBCC, đài truyền 

thanh xã và các thôn 
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- Ban hành kế hoạch và tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

2021, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

CBCC xã, nhà 

trường, trạm y tế và 

các thôn 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước; 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

CBCC, các thôn trên 

địa bàn 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngày Văn hóa các dân tộc 

Việt Nam 19/4; Ngày hội đọc sách 21/4;  

- Phối hợp, tổ chức khảo sát, lập danh mục các di sản văn hóa phi vật thể, 

di sản vật thể cần được lưu giữ và phát huy. 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Phòng VHTT huyện, 

CBCC, nhà trường và 

các thôn 

- Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng và tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Bầu cử 

Đại biểu quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

MTTQ, đoàn thể, Đài 

truyền thanh và các 

thôn 
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- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về chuẩn bị tổ chức Bầu cử 

Đại biểu quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026;  

- Tiếp tục phối hợp khảo sát, lập danh mục các di sản văn hóa phi vật thể, 

di sản vật thể cần được lưu giữ và phát huy. 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Phòng VHTT huyện, 

CBCC, đài truyền 

thanh và các thôn 

- Xây dựng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4, 01/5, 131 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

MTTQ, đoàn thể, Đài 

truyền thanh và các 

thôn 

- Đôn đốc hoạt động của các CLB gia đình phát triển bền vững, đôn đốc 

Đội văn nghệ tuyên truyền xã hoạt động thường xuyên; Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Thành viên BCĐ phát 

triển VH, TT và DL, 

đoàn thanh niên và 

các thôn 
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 - Tiếp tục tuyên truyền về công tác chuẩn bị và diễn biến cuộc Bầu cử Đại 

biểu quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

MTTQ, đoàn thể, Đài 

truyền thanh và các 

thôn 
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- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả cuộc Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV 

và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

MTTQ, đoàn thể, Đài 

truyền thanh và các 

thôn 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày GĐVN 28/6 

và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Báo cáo 

các chỉ số gia đình 6 tháng đầu năm 2021 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

MTTQ, đoàn thể, Đài 

truyền thanh và các 

thôn 

- Tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm  Công chức VHXH 

phụ trách VHTT  
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- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CBCC ứng dụng hiệu quả các phần 

mềm dùng chung, nâng cao mức độ xây dựng CQĐT các cấp.  

Công chức VPTK 

và Công chức 

VHXH phụ trách 

VHTT 

CBCC trong cơ quan 

- Thăm nắm hoạt động của các CLB phát triển văn hóa, thể thao và du lịch 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Thành viên BCĐ phát 

triển văn hóa, thể 

thao và du lịch và các 

thôn 

- Chỉ đạo các thôn rà soát, bổ sung các bản hương ước, quy ước lần cuối 

năm 2021. 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Công chức Tư pháp 

và các thôn 
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- Đôn đốc các CLB duy trì sinh hoạt và tuyên truyền nhân rộng nhóm 

phòng, chống bạo lực GĐ, các CLB GĐ phát triển bền vững. 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Ban chỉ đạo phát triển 

văn hóa, thể thao và 

du lịch, các thôn. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 19/8, mùng 

2/9. 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

CBCC xã, đài truyền 

thanh xã 
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- Triển khai các văn bản đến các thôn tổ chức bình xét các danh hiệu văn 

hóa. 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Ban chỉ đạo văn hóa, 

thể thao và du lịch và 

các thôn 

- Thành lập đoàn VĐV tham gia Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VII - 

năm 2021. 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 
CBCC xã 

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tại địa phương 
Công chức VPTT 

và VHXH phụ 

trách VHTT 

CBCC, đài truyền 

thanh xã và các thôn 
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0
 - Tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa và công tác khen thưởng và chỉ 

đạo các Khu dân cư Ngày hội Đại đoàn kết toàn DT (18/11). 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

Ban chỉ đạo văn hóa, 

thể thao và du lịch và 

các thôn 
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 - Tổ chức tuyên truyền ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em (25/11) 

Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 

CBCC xã, đài truyền 

thanh xã và các thôn 
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 - Tổng hợp báo cáo năm theo quy định Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 
CBCC xã 

- Ban hành các văn bản chuẩn bị tổ chức Hội xuân trên địa bàn tết Nguyên 

đán năm 2022. 
Công chức VHXH 

phụ trách VHTT 
CBCC xã 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Lưu VT + VHTT. 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện; 

- TTVH huyện; 

- TT ĐU; HĐND xã; 

- CT; PCT UBND xã; 

- CBCC xã; 

- Lưu VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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