
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:     /TB-SVHTTDL  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      

                Hà Nam, ngày       tháng 3  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2022 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện Chương trình công tác tháng 4 

năm 2022 như sau: 

Stt 
Nội dung 

công việc 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

I Các Chương trình, Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án trình Lãnh đạo Sở 

1  

Kế hoạch tổ chức Liên hoan 

nghệ thuật quần chúng các 

tỉnh khu vực Đồng bằng 

sông Hồng chủ đề “Hội tụ 

Sông Hồng 2022” 

Trung tâm Văn hoá 

Nghệ thuật tỉnh 
 

Đ/c Tạ Đình Quyền 

- Phó Giám đốc Sở 

2  

Kế hoạch tổ chức hưởng 

ứng Ngày sách và văn 

hóa đọc Việt Nam 21/4 

Thư viện tỉnh  
Đ/c Nguyễn Văn Trọng  

- Phó Giám đốc Sở 

3  

Tập trung chuẩn bị mọi 

điều kiện đăng cai tổ chức 

môn Futsal nam, nữ tại 

SEA games 31 

Phòng Quản lý Thể 

dục Thể thao 

Các phòng, đơn vị 

liên quan  
Đ/c Tạ Đình Quyền 

- Phó Giám đốc Sở 

4  

Tổ chức Giao ban mở rộng 

Sơ kết công tác Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Quý I 

  

II Các hoạt động nghiệp vụ, tổng hợp 

1  

Hướng dẫn triển khai các 

hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm trong quý II/2022  

Phòng Quản lý  

Văn hoá hướng dẫn 

Trung tâm VHNT 

tỉnh, các đơn vị có 

trụ sở riêng, Phòng 

VHTT, TT VHTT 

các huyện,thị xã, 

TP thực hiện 

Đ/c Tạ Đình Quyền 

- Phó Giám đốc Sở 



2 

 

  

Stt 
Nội dung 

công việc 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

2  

- Thành lập và ra mắt các 

CLB Dân ca và Chèo, 

CLB Tiếng hát Cựu chiến 

binh tỉnh Hà Nam. 

- Xuất bản Bản tin Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch số 2 

Trung tâm Văn hoá 

Nghệ thuật tỉnh 
 

Đ/c Tạ Đình Quyền 

- Phó Giám đốc Sở 

3  

- Phối hợp tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng 

Ngày sách và văn hóa đọc 

Việt Nam 21/4 

- Hoàn thiện kịch bản sân 

khấu Liên hoan tuyên 

truyền giới thiệu sách 

Thư viện tỉnh  
Đ/c Nguyễn Văn Trọng  

- Phó Giám đốc Sở 

4  

- Phối hợp với Trung tâm 

dữ liệu di sản văn hóa xây 

dựng đề cương, kiểm kê di 

sản văn hoá phi vật thể tại 

quần thể di tích và danh 

thắng Tam Chúc 

- Khảo sát, xây dựng đề 

cương, maket lựa chọn 

phương án trưng bày tại 

Khu lưu niệm Nhà văn 

Nam Cao 

- Thám sát khảo cổ tại 

Hang Chuông, xã Thanh 

nghị, huyện Thành Liêm. 

- Phối hợp xây dựng nội 

dung, kế hoạch tổ chức 

Hội thảo khoa học “Bảo 

tồn và phát huy giá trị di 

tích lịch sử văn hóa Quốc 

gia đền Lảnh Giang trong 

kỷ nguyên số” 

Bảo tàng tỉnh  
Phòng Quản lý Di 

sản Văn hoá 

 

Đ/c Tạ Đình Quyền 

- Phó Giám đốc Sở 



3 

 

  

Stt 
Nội dung 

công việc 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

5  

Ban hành và triển khai kế 

hoạch xây dựng hương ước, 

quy ước trên địa bàn tỉnh  

Phòng Xây dựng 

NSVH và Gia đình 
 

Đ/c Nguyễn Văn Trọng  

- Phó Giám đốc Sở 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ tổ chức các giải thể 

thao sở ngành 

- Ban hành điều lệ, chuẩn 

bị tổ chức giải Cầu lông 

Truyền hình, môn Cầu 

lông Đại hội TDTT tỉnh 

- Đôn đốc, hướng dẫn, hỗ 

trợ công tác tổ chức 

ĐHTDTT cấp xã và cấp 

huyện 

- Phối hợp với Ban an toàn 

giao thông Quốc Gia tổ 

chức giải Manaton An 

toàn giao thông quốc gia,  

 - Hỗ trợ tổ chức Cuộc đua 

xe đạp toàn quốc tranh cúp 

Truyền hình Thành phố 

Hồ Chí minh lần thứ 34 - 

2022 lộ trình đi qua Hà 

Nam 

Phòng Quản lý  

Thể dục Thể thao 

 

Trung tâm 

HL&TĐTDTT; 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin các 

huyện, thị xã, thành 

phố 

 

 

 

 

 

Đ/c Tạ Đình Quyền 

- Phó Giám đốc Sở 

 

 

 

 

 

 

7  
Tập huấn và thi đấu các giải 

thể thao quốc gia, khu vực. 

Trung tâm 

HL&TĐTDTT 
Phòng QLTDTT 

8  

Ban hành và triển khai kế 

hoạch trưng bày, triển lãm 

ảnh, quảng bá du lịch Hà 

Nam tại nhà thi đấu thể 

dục thể thao Hà Nam trong 

tổ chức môn Futsal 

Seagames 31 

Trung tâm  

Xúc tiến Du lịch 

Phòng Quản lý Du 

lịch 

 

Đ/c Nguyễn Văn Trọng  

- Phó Giám đốc Sở 



4 

 

  

Stt 
Nội dung 

công việc 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

9  
Tham gia Hội chợ Du lịch 

quốc tế VITM-HaNoi 2022 
 

Đ/c Nguyễn Văn Trọng  

- Phó Giám đốc Sở 

Trên đây là nội dung Chương trình công tác tháng 4/2022. Yêu cầu các 

phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo 

tiến độ và chất lượng. Trong quá trình triển khai gặp khó khăn, vướng mắc, phát 

sinh, Thủ trưởng các phòng, đơn vị báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở) để 

điều chỉnh, bổ sung./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (để c/đ); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (để t/h);  

- Phòng VH&TT các huyện, TX, TP (để p/h); 

- Trung tâm VH-TT các huyện, TX,TP (để p/h); 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 
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