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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác Văn hóa - Thông tin năm 2022
Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Định Biên năm 2022 và
nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa và TT, Ban Văn hóa và Thông tin xây
dựng kế hoạch thực hiện công tác Văn hóa - Thông tin năm 2022 như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực Văn hóa; gia
đình; thể dục, thể thao; du lịch; bảo tồn, bảo tàng; quảng cáo; bưu chính; viễn
thông; công nghệ thông tin; phát thanh; thông tin cơ sở.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đặc biệt
vào dịp diễn ra các sự kiện, các ngày lễ lớn các sự kiện chính trị của quê hương,
đất nước.
3. Thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên
địa bàn. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong bảo tồn, phát huy giá trị của di tích
lịch sử văn hóa. Phối hợp với phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan,
đơn vị tôn tạo, xếp hạng các di tích lịch sử trên địa bàn xã.
4. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu trên 85% gia
đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 85% làng đạt danh hiệu làng văn hóa,
trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa.
5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đa dạng, chú
trọng các hoạt động hướng về cơ sở. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa,
thể thao cấp trên tổ chức. Duy trì hoạt động của các CLB văn hóa, thể thao, phấn
đấu có trên 35% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan,
đơn vị. Phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan,
đơn vị, được phổ biến và nắm rõ các quy định về an toàn thông tin; 100% cơ quan,
đơn vị, sử dụng chữ ký số chuyên dùng; 100% văn bản của cơ quan nhà nước
được quản lý, lưu trữ dưới dạng điện tử và được ký chữ ký số; 100% cán bộ công
chức, viên chức và người lao động sử dụng thành thạo máy tính, sử dụng Hệ thống
Quản lý văn bản trong giải quyết công việc, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ
tỉnh Thái Nguyên trong trao đổi công việc. Từ 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến

đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.
Triển khai xây dựng, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo
quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy
định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện
tử của xã; thực hiện tốt Kế hoach số 165/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND
xã Định Hóa về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát
triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2022-2025.
7. Tham mưu UBND xã triển khai Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn
với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống các dân tộc xã Định
Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, phân kỳ năm 2022.
8. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh
dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn xã.
9. Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19
trên địa bàn xã; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát hiện xử lý các trường hợp
đăng tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19;
10. Tích cực tham mưu UBND xã triển khai thực hiện chương trình Chuyển
đổi số năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thành công chuyển đổi số trong
3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động
bám sát sự chỉ đạo của huyện, của Đảng ủy.
2. Tập trung chú trọng việc thực hiện các nội dung, các tiêu chí trong quy
chế hoạt động của các Ban chỉ đạo. Đối với các Ban chỉ đạo do ngành Văn hóa và
Thông tin là cơ quan thường trực, cần chủ động trong công tác tham mưu để các
Ban Chỉ đạo hoạt động có hiệu quả.
3. Tăng cường các giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên
truyền; nguồn nhân lực...Chú trọng đến phát triển chiều sâu phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn nội dung của phong trào với cuộc vận
động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Toàn
dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đưa nội dung, chỉ tiêu hoạt
động của phong trào vào chương trình phát triển văn hóa - xã hội của địa phương,
của các ngành. Chú trọng kết quả của công tác chỉ đạo và điều hành của cấp uỷ
Đảng, chính quyền địa phương, các thành viên BCĐ các cấp trong việc tổ chức
thực hiện phong trào thi đua. Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và Mặt
trận, đoàn thể từ xã đến cơ sở. Khẳng định đây là một phong trào lớn và quan
trọng, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình công
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hiện đại hoá đất nước

4. Tăng cường tuyên truyền Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày
21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định 31/2019/QĐUBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban
hành Quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Tham
mưu cho UBND xã hướng dẫn các xóm, bản xây dựng Quy chế thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã như: tổ chức
đám cưới theo nếp sống mới, trang trọng, vui tươi, lành mạnh đúng quy định của
pháp luật; tổ chức tang lễ chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục
tập quán truyền thống văn hóa dân tộc và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Vận động các tầng lớp Nhân dân
gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm trong lễ cưới, lễ tang.
5. Nâng cao chất lượng của các hoạt động văn hóa tạo ra sản phẩm văn hóa
tinh thần vui tươi, lành mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, đoàn
thể, tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, thể thao, duy trì và tổ chức hội thi, hội
diễn để tập hợp và nhân rộng phong trào. Phát huy vai trò của đội kiểm tra liên
ngành văn hóa – thông tin trong việc kiểm tra, hướng dẫn việc kinh doanh dịch
vụ văn hóa công cộng, dịch vụ văn hóa thể thao du lịch quảng cáo tạo môi trường
kinh doanh dịch vụ văn hóa lành mạnh.
6. Huy động các nguồn lực đầu tư, kết hợp với xã hội hóa các hoạt động
văn hóa, thể thao, du lịch để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cần thiết phục
vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
7. Hướng dẫn các xóm, bản tăng cường quản lý các di tích lịch sử - văn hóa
có trên địa bàn theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 15/2/2021 của
UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy
giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
kiện toàn và duy trì hoạt động ban quản lý di tích của xã; Tuyên truyền cho Nhân
dân, đặc biệt là các hộ dân sinh sống gần di tích hiểu được giá trị di tích, lợi ích
của việc bảo vệ và phát huy di tích lịch sử, văn hóa từ đó nhân dân có ý thức bảo
vệ, giữ gìn cảnh quan di tích.
8. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quan lý di tích lịch
sử và danh thắng ATK phú đình thu thập tư liệu lịch sử; gặp gỡ nhân chứng lịch
sử, lựa chọn các di tích có giá trị lập hồ sơ khoa học di tích trình cấp có thẩm
quyền xếp hạng; Tham mưu UBND xã phối hợp với các cơ quan Trung ương,
quân đội đã từng đống quân và làm việc trên địa bàn xã trong kháng chiến chống
thực dân Pháp đầu tư, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử.

9. Phối hợp với sở Văn hóa thể thao và du lịch; sở Thông tin và Truyền
thông và các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở.
10. Tham mưu UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công
nghệ thông tin năm 2022, kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng trong cơ
quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai, sử dụng công nghệ thông
tin, an toàn thông tin mạng trong nội bộ cơ quan. Hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn
vị, của xã, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước. Duy trì cổng thông
tin điện tử của xã (dinhbien.dinhhoa.thainguyen.gov.vn) hoạt động tốt và có hiệu
quả. Cung cấp đầy đủ thông tin các cơ quan hành chính nhà nước, văn bản hành
chính để hỗ trợ người dân trong việc tra cứu thông tin, nghiên cứu các loại hồ sơ
hành chính, thủ tục, các biểu mẫu hành chính, các dịch vụ công trực tuyến, thông
tin về hoạt động của đơn vị, về các quy định pháp luật mới ban hành. Xây dựng
các chuyên mục lớn như chuyên mục quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, du
lịch của vùng đất và con người Định Biên đến với bạn bè trong nước và quốc tế;
chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số; cải cách hành chính...
11. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lồng ghép trong các
hoạt động chuyên môn. Quan tâm phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin
vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác điều hành cũng như trong việc thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.
12. Phối hợp với BCĐ Nông thôn mới của xã, rà soát các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa. Các tiêu chí đã đạt cần duy trì bền vững.
Các tiêu chí chưa đạt cần xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.
13. Tiếp tục bám sát các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của
huyện, của xã về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; Tăng cường công
tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng,
chống dịch bệnh đến toàn thể Nhân dân. Tăng cường cài đặt và sử dụng các ứng
dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; C-thainguyen;
thainguyen - ID...
14. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện chương trình chuyển đổi
số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025 và
định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày
12/7/2021 về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày
17/8/2021 về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số xã Định Biên, giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030.

15. Tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực
hiện các nhiệm vụ văn hóa - thông tin.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác Văn hóa - Thông tin năm 2022
của ủy ban nhân dân xã Định Biên./.
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