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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Nghị
quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự
toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày
08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021.
Thực hiện phương châm chỉ đạo hành động của Chính phủ trong năm 2021
là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển"; Để thực hiện
thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm
2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII thông qua tại kỳ họp thứ Mười
Tám, ngày 08/12/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực
hiện với các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch năm 2021
được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết tâm
hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Phấn đấu tổ chức trên 1.000 buổi hoạt động nhà văn hoá (trong đó, cấp
tỉnh khoảng 250 buổi, cấp huyện, thành phố trên 800 buổi).
- Về nghệ thuật chuyên nghiệp: Xây dựng 01 chương trình tiết mục mới và
biểu diễn trên 150 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị và doanh thu. Doanh thu biểu
diễn phấn đấu đạt 250 triệu đồng.
- Phấn đấu tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 90.25%, tỷ lệ
làng, khu phố đạt chuẩn văn hoá 82%.
- Xây dựng 02 hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia và 06 hồ sơ di tích cấp
tỉnh. Tổ chức 08 cuộc triển lãm, 50 buổi chiếu phim tại rạp và 120 buổi chiếu
phim tuyên truyền ở cơ sở phục vụ nhân dân.
- Tổ chức 28 cuộc thi đấu TDTT cấp tỉnh (trong đó 8 giải do Sở tổ chức và
20 giải Sở phối hợp với các ngành tổ chức). Tỷ lệ dân số tập thể thao thường
xuyên đạt 31.4%, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao 23,9%.
- Duy trì đào tạo 170 vận động viên, tham gia thi đấu 06 giải khu vực, 26
giải toàn quốc, đạt 75 huy chương các loại (trong đó 25 Huy chương Vàng).
- Phấn đấu đón 3.200.000 lượt khách (trong đó, 230.000 lượt khách quốc
tế, 2.970.000 lượt khách nội địa), doanh thu du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng.
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021
1. Tiếp tục rà soát, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chương
trình, đề án, dự án, quy hoạch phát triển ngành; nâng cao chất lượng tham mưu
ban hành các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực ngành quản lý
1.1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết,
Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
và của Sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiến
tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6
năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước,
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 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
1.2. Tập trung tham mưu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban
hành các Nghị quyết, Đề án về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch như:
Chương trình phát triển du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2025, Đề án chống
xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025,
Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết
số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định
mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam; Nghị
quyết Hội đồng nhân dân về Chính sách hỗ trợ khen thưởng đối với cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và Khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà
Nam; Các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII.
2. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ tôn tạo di tích;
Tăng cường hướng dẫn các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản
văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép lập hồ
sơ đề nghị ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với: Hát Trống quân
Liêm Thuận (huyện Thanh Liêm); Lễ hội đền Bà Vũ, Múa hát Lải Lèn (huyện Lý
Nhân)...
3. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa,
con người Hà Nam đáp ứng các yêu cầu phát triển.
3.1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ
niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại năm 2021, trọng tâm là tuyên
truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 91 năm thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; Tuyên
truyền Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
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nhiệm kỳ 2021-2026; 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 –
19/12/2021)... Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính
sách Pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.
Tổ chức thành công các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh, gắn với tuyên truyền,
quảng bá các giá trị văn hóa, xúc tiến du lịch...
3.2. Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động trong phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam năm 2021; Hướng
dẫn đăng ký, xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2021. Tổ chức phổ biến
hướng dẫn thực hiện các văn bản mới về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương hoàn
thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tham mưu Uỷ ban nhân
dân tỉnh hướng dẫn công tác tổ chức các Lễ hội lớn của tỉnh trong năm 2021,
trọng tâm là Lễ hội Tịch Điền, Lễ hội Xuân chùa Tam Chúc; Lễ phát lương Đức
Thánh Trần đền Trần Thương…
4. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại", phong trào thể thao cho mọi người trên địa bàn toàn tỉnh.
Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất về thể thao phục vụ đăng cai các giải thể thao
trong nước và quốc tế. Tiếp tục phối hợp các Sở, ngành liên quan triển khai thực
hiện Đề án 641 về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Tổ chức và tham
dự các hoạt động, giải thi đấu thể dục thể thao quốc gia, quốc tế. Thể thao thành
tích cao duy trì đào tạo170 vận động viên: Bóng đá nữ, Bơi lặn, Vật tự do,
Canoeng, Điền kinh, quần vợt. Nâng cao số lượng và chất lượng huy chương tại
các giải thể thao quốc gia, quốc tế.
5. Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, Ban chỉ đạo phát
triển khu du lịch Tam Chúc triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh;
triển khai thực hiện các Quy hoạch, Đề án về phát triển du lịch. Đẩy mạnh quảng
bá xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, du lịch cộng đồng đặc biệt là
khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc, thu hút khách du lịch đến với Hà
Nam.
6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch;
trong đó tập trung việc xã hội hóa khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao; huy
động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng thiết chế, tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển
hạ tầng, dịch vụ du lịch.
7. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Duy trì áp dụng có hiệu quả
hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý
của Sở; áp dụng phần mềm một cửa điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin vào
quản lý, điều hành; tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở; nâng cao tinh thần trách
nhiệm, ý thức thực thi công vụ. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và
thực hành tiết kiệm trong toàn Ngành. Tổ chức tiếp công dân theo quy định của
Luật Tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản
ánh thuộc thẩm quyền.
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8. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm
2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chào mừng Đại hội
XIII của 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.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phát
huy tối đa những mặt đã làm được năm 2020, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh
hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn và toàn diện hơn những nhiệm vụ, giải pháp theo
kế hoạch đã được đề ra, trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ sau:
- Khẩn trương xây dựng, triển khai các đề án theo Chương trình công tác
năm 2021. Tập trung và chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp đề ra và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao trong Chương trình công tác năm 2021
và tại Kế hoạch này.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hàng
tuần, tháng, quý và tổng kết năm, gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, theo dõi.
2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính và
các phòng liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình
thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
và Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Yêu cầu các
phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển
khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, KHTC.
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