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KẾ HOẠCH  

Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua  

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 

Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-BVHTT ngày 13/01/2022 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, về việc phê duyệt nội dung phong trào thi đua yêu 

nước năm 2022 Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 377/KH-

UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức 

triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 202 với chủ đề: “Kỷ cương, chuyên 

nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”. Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm phát huy vai trò tích cực, sáng tạo của công chức, viên chức và 

người lao động, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm 

vụ chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022; Tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu 

quả chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm và các sự kiện chính trị quan 

trọng của đất nước, của tỉnh, của Ngành. 

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức 

về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên 

môn, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên 

chức, người lao động; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập 

kinh nghiệm trong công tác. 

Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng 

điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Ngành. 

2. Yêu cầu 

Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút 100% cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong Ngành tham gia thường xuyên, liên tục. 

Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng, kỷ 

luật. Khen thưởng phải đúng người, đúng thành tích, đúng quy định. 

Đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, công bằng; kịp thời động viên được 

tinh thần của tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng 

của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh; Quy chế về công tác Thi đua, 

Khen thưởng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
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Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen 

thưởng trong toàn Ngành. 

Phát động phong trào thi đua; triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua trong toàn Ngành; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, các khối 

Thi đua tổ chức các hoạt động theo hướng dẫn của Sở. 

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, 

chương trình phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của Chính phủ, các 

nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, các quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và 

du lịch tỉnh Hà Nam; các đề án phát triển Ngành đã được phê duyệt. 

2. Nội dung triển khai 

2.1. Thi đua đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành tốt Chương 

trình công tác năm 2022 

Tham mưu UBND tỉnh tích cực triển khai thực hiện “mục tiêu kép” theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, vừa duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Tham 

mưu tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch thích ứng trong tình 

hình phòng, chống dịch Covid-19. 

Thi đua triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác 

năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tập trung một số nhiệm vụ trọng 

tâm cụ thể như sau: 

2.1.1. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy và 

gương mẫu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; sử dụng hiệu quả thời giờ làm 

việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ 

máy của Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.  

Tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin vào hoạt động quản lý, điều hành xử lý công việc, đảm bảo nhanh, chính xác, 

giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, đẩy mạnh thực hiện trao đổi văn bản điện 

tử thay thế cho văn bản giấy. Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2018 trong hoạt động của cơ quan.  

Triển khai rà soát các thủ tục hành chính, khuyến khích áp dụng thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Thực hiện cải cách, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính trong việc rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số 

thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của Ngành quản lý.  

2.1.2. Lĩnh vực Văn hoá, Gia đình 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý của 

Ngành, chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá. Đổi mới, 

nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào 
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mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại năm 2022 gắn 

với tuyên truyển, quảng bá xúc tiến du lịch.  

Tổ chức thành công các liên hoan, cuộc thi, hội thi, hội diễn cấp tỉnh; phối 

hợp đăng cai tổ chức tốt các liên hoan, cuộc thi, hội thi, hội diễn cấp quốc gia và 

khu vực Đồng bằng Sông Hồng gắn với tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, 

xúc tiến du lịch...; tham gia đạt kết quả tốt các liên hoan, cuộc thi, hội thi, hội diễn 

khu vực, toàn quốc và quốc tế. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa cho các hoạt động 

văn hóa. 

Hướng về cơ sở, phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng các câu lạc 

bộ, đội văn nghệ, đội thông tin tuyên truyền cơ sở. Thực hiện đầu tư, hỗ trợ phát 

triển các mô hình sinh hoạt câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Quan 

tâm đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình văn hóa và khu vui chơi 

giải trí phù hợp với mức sống của Nhân dân. Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở, đặc biệt là ở các xã xây dựng nông thôn mới, các vùng nông thôn còn 

nhiều khó khăn.  

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt 

đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030", Chương 

trình chuyển đổi số Ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, 

Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng 

năm 2030”.  

Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong 

gia đình, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với chủ đề công tác gia đình 

"Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình" 

và Nghị quyết số 113/2015/QH13". Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã 

hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ phù hợp với yêu 

cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". 

Tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. 

2.1.3. Lĩnh vực Thể dục Thể thao 

Quản lý và khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao đã được đầu tư xây 

dựng phục vụ đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia, quốc tế và phục vụ nhu 

cầu tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của Nhân dân. Khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng và khai thác thiết chế thể thao. Xây dựng và nâng cao 

chất lượng hoạt động của các liên đoàn, hội, câu lạc bộ thể dục, thể thao. Khuyến 

khích huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho sự nghiệp phát triển thể dục, thể 

thao, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, chú trọng kinh doanh dịch vụ thể thao gắn 

với hoạt động văn hóa, du lịch.  

Hoạt động thể thao cho mọi người:  

Các địa phương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có giải pháp sáng 

tạo thi đua  hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT các cấp.  
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Tổ chức tốt Lễ Khai mạc và các giải thể thao trong chương trình Đại hội 

TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VI. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan 

triển khai thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 08/4/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam 

giai đoạn 2011-2030. Tổ chức thực hiện kế hoạch liên ngành về phát triển TDTT 

trong lực lượng vũ trang; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về 

phổ cập bơi phòng chống đuối nước trẻ em. Tăng cường phối hợp và hỗ trợ các 

sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các giải thể thao truyền thống của các ngành. 

Phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT.  

Hoạt động thể thao thành tích cao:  

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện viên, vận 

động viên. Tập trung quan tâm vận động viên năng khiếu. Phấn đấu đạt và vượt 

chỉ tiêu huy chương các loại tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế. Nâng cao thứ 

hạng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện đăng cai một số giải thể thao quốc gia, quốc tế. 

Đặc biệt là phục vụ Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ IX, Sea games lần 

thứ 31. 

2.1.4. Lĩnh vực du lịch 

Triển khai thực hiện tốt Luật Du lịch, các chỉ thị, nghị quyết, quy hoạch, đề 

án phát triển du lịch. Trọng tâm là Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 15/9/2021 của 

Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và 

logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", Quy 

hoạch tổng thể Phát triển Du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Quy 

hoạch tổng thể Phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đến năm 2030, Đề án 

Phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2019-2025; Đề án Phát triển du lịch 

cộng đồng giai đoạn 2019-2025... 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh 

dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch, hướng dẫn du lịch và tại các khu, điểm du lịch. 

Tăng cường tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo chất 

lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh bền vững của Du lịch Hà Nam, đặc biệt trong 

bối cảnh Du lịch Việt Nam sẽ cùng các ngành, lĩnh vực tham gia ngày càng sâu 

rộng vào Cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, trọng tâm là quảng bá 

Khu du lịch Tam Chúc. Tăng cường liên kết, hợp tác xúc tiến đầu tư với các tỉnh 

trong khu vực và các trung tâm du lịch lớn trong nước. Khai thác và phát huy các 

tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch của tỉnh, đa dạng hoá sản phẩm du lịch, tổ 

chức thêm nhiều tour, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng. Khai thác, phát triển đa 

dạng các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch làng nghề, du lịch tâm linh tín 

ngưỡng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; phát triển các sản phẩm du lịch đặc 

trưng của tỉnh.  
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2.2. Thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị BCH Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần 

xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải 

thường xuyên, gắn với việc làm hàng ngày, tạo chuyển biến tích tực trong mỗi cá nhân.  

2.3. Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  

Tham mưu BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa" tỉnh ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của BCĐ.  

Tổ chức các hoạt động  nâng cao đời sống văn hóa của người dân nông thôn 

tại một số xã, phường, thị trấn phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa cơ sở. Giúp 

các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.  

2.4. Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" 

Nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt trong triển khai nhiệm vụ. Phát 

huy nội lực, đưa ra nhiều giải pháp cải tiến, sáng tạo, tiết kiệm, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch, góp 

phần tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra của Ngành, đáp ứng nhu cầu 

hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế.  

Xây dựng và nhân rộng các mô hình "Đoàn kết sáng tạo".  

2.5. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 50/KH-SVHTTDL ngày 20/8/2019 

của Sở về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 và các phong 

trào thi đua do các cấp phát động; thi đua xây dựng "Đơn vị văn hóa", các 

đoàn thể đạt tập thể "Trong sạch, vững mạnh" 

Tích cực tham gia các phong trào: "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng 

lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hóa công sở”; "Xây dựng mô hình dân vận khéo", "Hiến máu nhân đạo", 

"Đền ơn đáp nghĩa"...  

Tích cực thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

“Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì, phục hồi, phát triển 

các hoạt động kinh tế - xã hội. Tổ chức chính quyền, các tổ chức đoàn thể phấn đấu 

xây dựng tập thể trở thành các tập thể đoàn kết, vững mạnh, xây dựng cơ quan hiện 

đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch, đề nghị  

Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở cụ thể hoá thành các chương trình, kế 

hoạch hoạt động phù hợp với từng đơn vị, tổ chức phát động thi đua trong toàn 

đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

2. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố  

Căn cứ nội dung kế hoạch; nhiệm vụ được giao; tình hình thực tế của từng 

địa phương, đề nghị Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tham 

mưu với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và thi đua 

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

3. Các khối Thi đua  

Tổ chức triển khai thực hiện nội dung giao ước thi đua; Kế hoạch thực 

hiện phong trào thi đua năm 2022 của Khối và nội dung kế hoạch này. 

4. Giao Phòng Tổ chức - Pháp chế phối hợp Văn phòng Sở 

Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hoá và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, các khối Thi 

đua Ngành triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất, báo 

cáo Lãnh đạo Sở xem xét, xử lý. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu 

các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; các khối Thi đua thuộc Ngành nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Vụ TĐKT, Bộ VHTTDL; (để b/c) 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, TX, TP;  

- Trung tâm VHTT các huyện, TX, TP; (để t/h) 

- Các thành viên HĐTĐKT Sở (để biết); 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thành Chung 
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