
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 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác tháng 8 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 8 

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  

Tham mưu Ban Tổ chức 

Đại hội Thể dục Thể thao 

tỉnh Hà Nam lần thứ VI 

chuẩn bị các điều kiện đảm 

bảo tổ chức Lễ khai mạc. 

Phòng Quản lý Thể 

dục Thể thao 

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật, 

Văn phòng Sở, các 

phòng, đơn vị liên 

quan 

Đ/c Quyền 

Phó Giám đốc Sở 

 

2  

Hoàn thiện Dự thảo Đề án 

hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chí về văn minh đô 

thị, công nhận đô thị văn 

minh. 

Phòng Xây dựng Nếp 

sống Văn hóa và Gia 

đình 

Các phòng, đơn vị 

liên quan 

Đ/c Trọng 

Phó Giám đốc Sở 

3  

Ban hành Kế hoạch tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao chào 

mừng các ngày lễ lớn trong 

quý III, quý IV năm 2022 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

liên quan 

Đ/c Quyền 

Phó Giám đốc Sở 

 

4  

Triển khai các điều kiện tổ 

chức Liên hoan Chèo toàn 

quốc năm 2022 

Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh 

Phòng Quản lý 

Văn hóa 

Đ/c  Quyền 

Phó Giám đốc Sở 

5  

Xây dựng Kế hoạch kiểm 

tra hoạt động kinh doanh 

lưu trú du lịch trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Thanh tra Sở Phòng QLDL 
Đ/c Chung 

Giám đốc Sở 



2 

 

 

Stt 
Nội dung 

công việc 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

II Các hoạt động nghiệp vụ, tổng hợp 

1  

Tổ chức tuyên truyền cổ động 

trực quan, văn hoá văn nghệ, 

chiếu phim kỷ niệm các ngày 

lễ lớn trong tháng 8  

Phòng Quản lý Văn 

hoá hướng dẫn  

Trung tâm Văn 

hoá Nghệ thuật 

tỉnh;Văn phòng 

Sở, các đơn vị 

có trụ sở riêng, 

Phòng VH &TT 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

thực hiện 

Đ/c Quyền   

Phó Giám đốc Sở 

 
2  

Phối hợp UBND thành phố 

Phủ Lý và tập đoàn Sun 

Group tổ chức chương trình 

Lễ hội đường phố - Carnival 

Hà Nam 2022  

Phòng Quản lý Văn 

hóa 

Văn phòng Sở; 

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật; 

Bảo tàng tỉnh; 

Trung tâm Xúc 

tiến du lịch; 

Phòng VH&TT 

TP Phủ Lý 

3  

Tập luyện, báo cáo vở mới 

“Những vì sao không tắt” Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh  

Các phòng, đơn vị 

liên quan Xuất bản bản tin VHTTDL 

số 3/2022 

4  

Khảo sát, hướng dẫn, tổ chức 

các hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch và gia đình tại các 

xã đăng ký xây dựng nông thôn 

mới nâng cao năm 2022 

Phòng Xây dựng Nếp 

sống Văn hóa và Gia 

đình 

Các phòng, đơn vị 

liên quan; Phòng 

VH&TT các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Đ/c Trọng 

Phó Giám đốc Sở 

5  

- - Tổ chức trao giải cuộc thi 

Đại sứ văn hóa đọc, cuộc thi 

Nét vẽ xanh tỉnh Hà Nam 

năm 2022 

- Trưng bày tài liệu chuyên 

đề kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong tháng 8 

- -Triển khai thực hiện số hóa 

tư liệu Hán Nôm trên địa 

bàn huyện Lý Nhân 

Thư viện tỉnh 

Các phòng, đơn 

vị liên quan  
Đ/c Trọng 

Phó Giám đốc Sở 

Phòng VH&TT 

huyện Lý Nhân 



3 

 

 

Stt 
Nội dung 

công việc 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

6  

- Triển khai Kế hoạch Liên 

hoan di tích tiêu biểu tỉnh 

Hà Nam lần thứ VII. 

- Phối hợp UBND huyện Kim 

Bảng tổ chức Hội nghị 

khoanh vùng khu vực bảo vệ 

di tích và  Hoàn thiện hồ sơ 

Danh thắng Tam Chúc  đề 

nghị xếp hạng di tích cấp 

quốc gia. 

- Tổ chức khai quật khảo cổ 

tại chùa Vân Mộng 

- Phối hợp với Viện Bảo tồn 

và Phát huy di sản văn hóa 

dân tộc chuẩn bị nội dung 

xuất bản sách “Di tích Lịch 

sử- văn hóa đền Lảnh Giang” 

- Tổ chức Họp hội đồng cấp 

cơ sở thẩm định hiện vật và 

hồ sơ hiện vật trống đồng 

Tiên Nội 1 và Bia đá chùa 

Giàu trình UBND tỉnh đề 

nghị Bộ VHTT&DL xem 

xét thẩm định đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ công nhận 

bảo vật Quốc gia. 

Bảo tàng tỉnh 

Phòng Quản lý Di 

sản Văn hoá; 

Phòng  VHTT các 

huyện, thị xã có 

liên quan  

Đ/c Quyền 

 Phó Giám đốc Sở 

7  

- Phát động Ngày chạy 

Olympic vì sức khoẻ toàn 

dân năm 2022 

-  Giải Việt dã Đại hội TDTT - 

Giải Taekwondo 

-Hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước 

tổ chức Hội thao ngành Ngân 

hàng năm 2022 

Phòng Quản lý TDTT 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT 

Đ/c Quyền 

 Phó Giám đốc Sở 

8  

- Tham dự các giải thể thao 

thành tích cao theo kế hoạch 

- Tập huấn tham dự các nội 

dung tại Đại hội TDTT toàn 

quốc năm 2022 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu TDTT 
 

Đ/c Quyền 

 Phó Giám đốc Sở 



4 

 

 

Stt 
Nội dung 

công việc 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Lãnh đạo 

chỉ đạo 

9 

 Triển khai tiếp nhận bài dự 

thi ảnh đẹp du lịch Hà Nam 

năm 2022 

Trung tâm Xúc tiến 

Du lịch 

Phòng Quản lý Du 

lịch 

Đ/c Trọng 

Phó Giám đốc Sở 

10 
Triển khai công tác Sáng kiến 

năm 2022 
Phòng Tổ chức- Pháp 

chế 

Các phòng, đơn vị 

liên quan  

Đ/c Chung  

Giám đốc Sở 

 Trên đây là nội dung Chương trình công tác tháng 8/2022. 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, TTVH,TT&TT các huyện, thị xã, 

thành phố (để p/h); 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 
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