
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   năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2022 

 

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

lịch, trên cơ sở rà soát chương trình công tác quý IV và đề xuất của các phòng, 

đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai 

thực hiện Chương trình công tác tháng 12 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  

Ban hành Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động Chào năm mới 2023 

và mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão 2023 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Đ/c  Chung 

Giám đốc Sở 

2  

Báo cáo 

lãnh 

đạo Sở 

Dự thảo 

các 

Chương 

trình, 

Dự án  

Chương trình công 

tác năm 2023 
Văn phòng Sở  

Các phòng, đơn 

vị liên quan 

Đ/c Quyền, 

Phó Giám đốc Sở 

Đề án về phát triển 

văn hóa giai đoạn 

2023-2030 

Phòng Quản lý 

Văn hóa 

Đ/c Tuân  

Phó Giám đốc Sở 

Nghị quyết HĐND 

tỉnh về chế độ chính 

sách cho HLV, VĐV 

thể thao thành tích 

cao 

Trung tâm 

HL&TĐTDTT 

Phòng Quản lý 

TDTT 

Đ/c Quyền, 

Phó Giám đốc Sở 

3  

Trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định bãi bỏ Quyết định 

số 05/2017/QĐ-UBND ngày 

18/1/2017 về việc phân cấp 

cấp giấy phép kinh doanh 

karaoke trên địa bàn tỉnh 

Phòng Quản lý 

Văn hóa 
 

Đ/c Tuân 

Phó Giám đốc Sở 



2 

 

 

II Các hoạt động nghiệp vụ, tổng hợp 

1  

Hướng dẫn tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền cổ động 

trực quan, văn hóa, văn nghệ, 

thể thao chào mừng kỷ niệm 

các ngày lễ lớn trong tháng 12 

Phòng  Quản lý 

Văn hóa 

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật, 

Phòng 

VH&TT, 

Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao các 

huyện, thị xã, 

thành phố, các 

đơn vị có trụ sở 

riêng thực hiện 

Đ/c Tuân 

Phó Giám đốc Sở 

2  

Dàn dựng và tập luyện 

chương trình nghệ thuật 

“Chào năm mới 2023” 

Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh 
 

Đ/c Tuân, 

Phó Giám đốc Sở 

3  

Trưng bày tài liệu chuyên đề kỷ 

niệm 78 năm ngày thành lập 

QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 

22/12/2022) 

 

 

Thư viện tỉnh 

 

 
Đ/c  Trọng  

Phó Giám đốc Sở 

4  

- Phối hợp Viện Bảo tồn và 

Phát huy di sản văn hóa dân 

tộc xuất bản sách “Di tích 

Lịch sử - văn hóa quốc gia 

đền Lảnh Giang” 

- Tổ chức Hội nghị thông báo 

phát hiện khảo cổ học  tại 

Tam Chúc và báo cáo sơ bộ 

kết quả khai quật khảo cổ tại 

chùa Vân Mộng, xã Tượng 

Lĩnh, huyện Kim Bảng 

Bảo tàng tỉnh  
Đ/c Quyền, 

Phó Giám đốc Sở 

5  

- Kiểm tra việc bình xét, công 

nhận các danh hiệu văn hóa 

tại cơ sở năm 2022. 

- Thẩm định và BC kết quả 

thực hiện tiêu chí văn hóa xã 

nông thôn mới nâng cao năm 

2022 đối với 15 xã đăng ký 

NTM nâng cao. 

- Hướng dẫn công tác quản lý 

và tổ chức các lễ hội năm 

2023 trên địa bàn tỉnh 

Phòng Xây dựng 

Nếp sống Văn hóa 

và Gia đình 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Đ/c  Trọng  

Phó Giám đốc Sở 



3 

 

 

6  

Tổ chức Gặp mặt Đoàn Thể 

thao Hà Nam tham dự Đại hội 

Thể thao toàn quốc lần thứ IX Phòng Quản lý Thể 

dục Thể thao 

Văn phòng Sở; 

Phòng Kế hoạch- 

Tài chính; Trung 

tâm Huấn luyện 

và Thi đấu TDTT 
Đ/c Quyền, 

Phó Giám đốc Sở 

7  
Xây dựng Kế hoạch, Điều lệ 

giải Vật Mùa xuân thượng võ  
 

8  

Tập trung thi đấu tại Đại hội 

TDTT toàn quốc lần thứ IX 

năm 2022: Điền kinh (Nhảy, 

chạy, ném đẩy), Vật (Vật dân 

tộc, vật tự do, Jujitsu), 

Thuyền, Taekwondo, Bơi lặn,  

Bóng đá nữ 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT 

Phòng Quản lý 

Thể dục Thể thao 

Đ/c Quyền, 

Phó Giám đốc Sở 

9  

Tham dự Hội nghị xúc tiến và 

chương trình khảo sát điểm 

đến du lịch Bắc Giang năm 

2022 

Trung tâm Xúc tiến 

Du lịch 
 

Đ/c  Trọng  

Phó Giám đốc Sở 

10  

Tổ chức Hội nghị Tổng kết 

phong trào thi đua Khối thi 

đua Văn hóa- xã hội tỉnh Hà 

Nam năm 2022 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Đ/c Chung 

 Giám đốc Sở 

11  

 Hướng dẫn các đơn vị tổ chức 

Hội nghị tổng kết năm, Hội 

nghị cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động năm 2023 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Đ/c Chung 

 Giám đốc Sở 

12  

Tổ chức Hội nghị kiểm điểm 

tập thể, cá nhân lãnh đạo diện 

Ban Thường vụ Đảng ủy khối 

các cơ quan tỉnh quản lý và tập 

thể, cá nhân lãnh đạo diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

năm 2022 

Văn phòng Sở  
Đ/c Chung 

 Giám đốc Sở 



4 

 

 

13  

Tiếp tục thanh tra việc thực 

hiện chính sách, pháp luật, 

nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao và các quy định của Nhà 

nước trong công tác phòng, 

chống tham nhũng tại Bảo 

tàng tỉnh Hà Nam 

Thanh tra Sở 

Văn phòng Sở, 

Phòng Kế hoạch 

Tài chính 

Đ/c Chung 

 Giám đốc Sở 

Trên đây là nội dung Chương trình công tác tháng 12/2022. 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, TTVHTTTT các huyện, thị xã, tp 

(để p/h); 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 
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