
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm  

công tác Văn hoá Thông tin năm 2022 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA ĐÀN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về 

việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá và Thông tin tại Tờ trình số 05/TTr-

VH&TT ngày 27/12/2021 về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm công tác 
Văn hoá Thông tin năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm công tác Văn hoá Thông tin năm 

2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn. 

(Có nội dung nhiệm vụ kèm theo) 

Điều 2. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện tốt 
các nội dung tại Quyết định này. 

Điều 3.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Phòng Văn hoá và 
Thông tin, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các 

xã, thị trấn căn cứ quyết định thi hành./. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA ĐÀN 

 
  Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nghĩa Đàn, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Trung tâm VHTT&TT huyện; 
- Lưu: VT,H. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Lê Thái Hùng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN NGHĨA ĐÀN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Văn hoá Thông tin năm 2022 
 

TT Nội dung  Thời gian 

1 
 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm 
mới, mừng Đảng - mừng Xuân và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm tại 

huyện và tại các xã, thị trấn  

Tết dương lịch, 
tết âm lịch và các 
ngày kỷ niệm, lễ 

lớn trong năm 

2 

- Tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thể thao; dịch vụ 
internet; cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch 

Tháng 1 
- Tổ chức đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hoá, thể thao năm 2022 

- Tham gia Đêm hội sắc xuân Miền Tây do tỉnh tổ chức tại huyện Quỳ Châu 

- Tổ chức Đại hội TDTT huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX (Kế hoạch 2021 

chuyển sang) 
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- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hoá thể thao chào mừng 
ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(Quy mô: cấp xã, huyện) 

Tháng 2 
- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT mừng Đảng mừng Xuân 
2022 

(Quy mô: cấp xã, huyện) 

- Triển khai, phổ biến pháp luật về Du lịch, Luật TDTT sửa đổi và các văn 
bản về TDTT 

4 

- Thực hiện tuyên truyền và các hoạt động văn hóa thể thao, chỉ đạo thực 
hiện các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 

Tháng 3 

- Kiểm tra các mô hình văn hoá: Đàn và hát dân ca xứ Nghệ, CLB cồng 
chiêng, mô hình văn hóa tiêu biểu,… 

- Triển khai nhân rộng mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình trên 
địa bàn huyện 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch về xây dựng, thực hiện Hương ước, quy 

ước trên địa bàn huyện (theo định hướng nội dung Hương ước, Quy ước của 
tỉnh) 

- Tổ chức thực hiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thể thao Việt Nam từ xã, thị 

trấn đến huyện. 
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- Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật nhân ngày văn hoá các dân tộc 
Việt Nam (19/4/2022); Tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật nhân ngày 

văn hoá các dân tộc Việt Nam cấp tỉnh tại huyện Tân Kỳ. 

Tháng 4 

- Tham gia cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình hạnh phúc” năm 2022 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT kỷ niệm 47 
năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2022 

(Quy mô: cấp xã, huyện) 

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về truyền thông Phong trào Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 
2021-2025 

 

6 

- Tập huấn quản lý nhà nước về công tác du lịch sinh thái, canh nông, cộng 

đồng năm 2022  
Tháng 5 

- Tham gia ở tỉnh Liên hoan tiếng hát làng Sen năm 2022 

- Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng chống đuối nước 
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năm 2022 

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, vận hành hệ thống đài truyền thanh cấp 

xã 
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- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và xây dựng các 
danh hiệu văn hoá, công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2022 

Tháng 6 

- Triển khai chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du 

lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng giữa các Làng văn hóa tiêu biểu 

- Khảo sát lắp đặt, bổ sung thêm các cụm pano tuyên truyền phòng, chống 

đuối nước tại các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện 

- Tổ chức lớp tập huấn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn 

- Tổ chức kiểm tra hoạt động bưu chính viễn thông, hoạt động tuyên truyền 
quảng cáo, du lịch năm 2022 

- Tổ chức gặp mặt các gia đình văn hóa tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6/2022 

- Tổ chức tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm 21 ngày gia đình Việt Nam 
28/6/2001-28/6/2022 từ khối, xóm đến cấp xã, cấp huyện. 

- Tổ chức tập huấn về thông tin và truyền thông năm 2022 (có đi tham quan 

mô hình quản lý và vận hành hệ thống FM 2 huyện trong tỉnh) 
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- Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền và hoạt động của các mô hình 
câu lạc bộ, quản lý nhà nước về công tác quảng cáo năm 2022 

Tháng 7 

- Tham gia Lễ hội "Uống nước nhớ nguồn" cấp tỉnh - Kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022) tại huyện Anh Sơn 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng của các nhà truyền thống, hoạt động của thư 

viện 

- Kiểm tra việc xây dựng thiết chế ở các địa phương 
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- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng 
Tám thành công 

Tháng 8 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Văn hoá 

28/8/1945 - 28/8/2022 

- Tham gia tập huấn QLNN về TDTT và một số thay đổi Luật thi đấu của các 
môn thể thao 

- Tập huấn nghiệp vụ văn hóa và xây dựng mô hình văn hóa tiêu biểu, quản 

lý nhà nước về văn hóa cơ sở năm 2022 

 

10 

- Thực hiện tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao chào 
mừng Quốc khánh 2/9 

Tháng 9 
- Tiếp tục thực hiện và báo cáo tiến độ hoàn thành các chương trình, đề án 

phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện 

 

11 

- Tập huấn công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ thông tin và truyền 
thông; hướng dẫn thành lập và hoạt động của đoàn kiểm tra cấp xã; công tác 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022 

Tháng 10 - Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác văn hóa, thể thao, 
quảng cáo và gia đình trên địa bàn huyện 

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và xây dựng các 
danh hiệu văn hoá năm 2022 

 

12 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 
18/11/2022 

Tháng 11 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, 
chống bạo lực gia đình; ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em gái (25/11/2022) 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn 

truyền thống các dân tộc thiểu số Nghệ An giai đoạn 2018-2025 

- Tổng kết chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước năm 2022 

- Hỗ trợ câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình ở các địa phương 

13 Tổng kết ngành văn hoá thông tin năm 2022 Tháng 12 

14 Tham gia thi đấu các môn trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2022 
Tháng 02 đến 

tháng 5 

15 Tham gia 12 giải thể thao quần chúng cấp tỉnh  

15.1. Giải thể thao do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì  

 - Hội thi thể thao làng Sen Tháng 5 

 - Giải bơi các lứa tuổi trẻ toàn tỉnh Tháng 6 

 - Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Tháng 6 

 - Hội thi gia đình thể thao toàn tỉnh Tháng 6 

 - Hội thao chuyên trách ngành Văn hóa Thể thao Tháng 7 

 - Giải bóng đá các lớp năng khiếu nghiệp dư Tháng 12 

15.2. Giải do các tổ chức, liên đoàn, hiệp hội tổ chức  

 - Giải vô địch các CLB Võ cổ truyền  Tháng 7 

 - Giải bóng bàn các lứa tuổi trẻ  Tháng 8 

 - Giải đá cầu các lứa tuổi  Tháng 9 

 - Giải khiêu vũ thể thao mở rộng  Tháng 10 

 - Giải vô địch các CLB Vovinam  Tháng 10 

 - Giải vô địch Karate Nghệ An mở rộng Tháng 10 

15 

- Hỗ trợ các câu lạc bộ dân ca trong bảo tồn và phát huy di sản tại cộng đồng 

Cả năm 

 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ về việc tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phổ cập bơi phòng, chống 
đuối nước cho trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 

- Xây dựng kế hoạch thành lập các Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 

- Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số 

tại các xã (Các xã xây dựng kế hoạch và thực hiện tại địa phương) 

- Khảo sát, xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân 
tộc thiểu số  

- Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

- Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về xây dựng, sửa đổi bổ 
sung hương ước, quy ước 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao 

chất lượng hoạt động ở các thiết chế văn hóa, thể thao. 

- Kiểm tra, rà soát, bổ sung Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời  

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch 319/KH-UBND ngày 09/6/2021 về tuyên 
truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
giai đoạn 2021-2025 
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- Phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo về phòng chống bạo lực gia 

đình của huyện khảo sát, đánh giá chất lượng xây dựng các mô hình phòng 
chống bạo lực gia đình ở cơ sở  

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong 
tình hình mới 

- Thực hiện công tác quản lý, bảo tồn tôn tạo, tu bổ, cắm mốc, khoanh vùng 
bảo vệ, chống xuống cấp cấp thiết các di tích trên địa bàn đảm bảo đúng quy 

trình, quy định của pháp luật nhằm phát huy giá trị các di tích  

- Kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy di tích 
trên địa bàn. 

- Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, ban hành mới hương ước, quy ước các xóm, 

khối theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg. 
- Xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các văn 

bản của Trung ương, UBND tỉnh, Sở VHTT về Phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” 

- Tổ chức các lớp năng khiếu nghiệp dư TDTT cơ sở trên địa bàn huyện 

- Thực hiện kiểm tra, rà soát các dịch vụ thể thao, lớp võ thuật trên địa bàn 
huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển sự 
nghiệp văn hóa và thể thao; Nghị quyết số 02 -NQ/HU ngày 18/5/2021, Kế 
hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/8/2021 về Triển khai thực hiện Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát huy truyền thống văn hóa, con 
người Nghĩa Đàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới 

- Phối hợp với Thanh tra các Sở thanh kiểm tra các lĩnh vực Văn hóa & 

Thông tin trên địa bàn 
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