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                                                                        KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di  

sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mỹ Lộc 

 

Thực hiện Kế hoạch số  96/KH-UBND ngày  15/7/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền 

vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 -2025  trên địa bàn tỉnh 

Nam Định, UBND huyện Mỹ Lộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh 

của toàn xã hội tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hoá, bảo tồn và   

phát huy giá trị di sản văn hoá tiêu biểu, các công trình có ý nghĩa chính trị, lịch   

sử, truyền thống đặc sắc trên địa bàn  huyện, góp phần xây dựng và phát triển 

văn hoá, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững đất nước nói chung và 

huyện Mỹ Lộc nói riêng.  

2. Yêu cầu: 

Đảm bảo việc triển khai thực hiện Chương trình đồng bộ, hiệu quả, thiết 

thực, tránh lãng phí, phù hợp với tình  hình thực tế của địa phương, đơn vị. Hàng 

năm, tổ chức  sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, định hướng xây dựng nhiệm vụ, 

giải pháp cho năm tiếp theo, góp phần triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn 

và phát huy bền  vững giá trị di sản  văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn huyện đạt hiệu quả, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.  

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ chủ yếu 

1.1. Tu bổ, tôn tạo tổng thể các di tích lịch sử văn hoá, các di tích quốc  gia 

- Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng. 

1.2. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế 

hoạch bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể có giá trị tiêu 

biểu.  
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-  Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định đến 

năm2030” đã được phê duyệt. 

-  Xây dựng kế hoạch kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn  

huyện giai đoạn 2021-2025. 

-  Xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hoá phi vật thể có giá trị tiêu   

biểu hoặc các di sản có nguy cơ bị mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp đề nghị   

đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. 

-  Tổ chức các lớp truyền dạy thực hành di sản văn hoá phi vật thể  trong 

cộng đồng.  

1.4. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hoá . 

-  Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa  

học công nghệ trong công tác chuyên môn và quản lý ở lĩnh vực di  tích, di sản 

văn hoá phi vật thể (trưng bày, thuyết minh, bảo quản, tu bổ, phục  chế, thực 

hành, trao truyền,…). 

-  Tư liệu hoá, số hoá phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản 

văn hoá; phát triển các ứng dụng, công nghệ số nhằm hỗ trợ nâng cao trải 

nghiệm của khách tham quan tại di tích. 

-  Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 780/KH-UBND 

ngày14/3/2022 của UBND  huyện  về triển khai thực hiện Chương trình số hóa 

Di sản văn hóa huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2021-2030. 

1.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hoá. 

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ, công chức, 

viên chức phụ trách lĩnh vực di sản văn hoá, tạo điều kiện tham gia các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng do trung ương, tỉnh tổ chức góp phần nâng cao năng lực, trình 

độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hoá của 

huyện. 

- Tạo điều kiện tham gia các cuộc thi, liên hoan, các hoạt động chuyên 

môn, chuyên ngành đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành di sản văn hoá 

do cơ quan trung ương, tỉnh tổ chức, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ, phát huy giá trị 

di sản văn hoá trong thời kỳ mới. 

1.6. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hoá. 

-  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 
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-  Tích cực tham gia các liên hoan, trình diễn di sản văn hoá phi vật thể, 

các cuộc thi sáng tác, triển lãm về di sản văn hoá. 

2. Giải pháp thực hiện 

2.1. Phổ biến, nâng cao nhận thức, pháp luật về di sản văn hoá 

- Tăng cường tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, nhất là trên các phương tiện thông 

tin đại chúng.   

-  Tham gia các chương trình, hoạt động tương tác, xã hội hoá trong công  

tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ và  

phát huy giá trị di sản văn hoá cho mọi tầng lớp nhân dân. 

-  Phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh xây dựng 

các chương trình, phóng sự giới thiệu về di sản văn hoá của  huyện; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện và Đài truyền thanh các 

xã, thị trấn nhằm quảng bá rộng rãi những di sản văn hoá tiêu biểu của huyện, 

góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của huyện trong thời gian tới. 

2.2. Đẩy mạnh xã hội hoá nguồn lực thực hiện  

Huy động sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối 

với lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá để tranh thủ nguồn lực 

thực  hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.  

2.3. Cơ chế kiểm tra, giám sát 

-  Quản lý việc triển khai và chịu trách nhiệm các nội dung thực hiện theo 

kế hoạch đề ra.  Hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp  

với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, đề xuất các di tích lịch 

sử -  văn hóa cần được tu bổ, tôn  tạo, các nội dung nhiệm vụ của  kế hoạch;  

theo dõi tiến độ thực hiện, nội dung báo cáo định kỳ, đột xuất về các dự án,   

nhiệm vụ của kế hoạch. 

-  Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ; huy động sự tham gia, đóng góp, giám sát của xã hội trong việc thực hiện 

mục tiêu của chương trình. Ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực, thất 

thoát, lãng phí nguồn vốn được cấp. 

2.4.  Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm với các địa phương trong  

tỉnh và cả nước nhằm nâng  cao hiệu quả hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di 

sản văn hoá trên địa bàn huyện.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy 

định về phân cấp  Nhà nước;  các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân 

và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 

-  Là cơ quan đầu mối,  chủ trì,  phối hợp với các cơ quan  liên quan  tham 

mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. 

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất 

UBND huyện lựa chọn các di tích ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo thuộc phạm vi 

thực hiện của  kế hoạch này để trình  cấp có thẩm quyền phê duyệt  theo đúng 

quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính  xác, cấp thiết của các di tích 

được lựa chọn đầu tư, tu bổ. 

-  Đôn đốc,  kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện  kế hoạch của các  cơ 

quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn  UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm theo đúng quy định. 

-  Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng hợp hàng năm, kịp  thời đề 

xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung trong trường hợp cần thiết. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

-  Chủ trì, phối hợp với  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các cơ 

quan liên quan tham mưu cho UBND huyện  thực hiện các chương trình,  dự án  

đầu tư công có liên quan theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

-  Căn cứ tình hình thực tế của địa phương,  tham mưu UBND huyện  bố 

trí kinh phí thường xuyên để thực hiện  kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà 

nước hiện hành. 

3.Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện:  Xây dựng các 

chuyên trang, chuyên mục, các bài viết tuyên truyền, giới thiệu những giá trị di 

sản văn hoá huyện Mỹ Lộc  để tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện và 

Đài truyền thanh các xã, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ 

và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa. 

4. UBND các xã, thị trấn: 

-  Căn cứ kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai thực hiện Chương trình  bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa 

Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa 

phương.  
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-  Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa để triển khai thực hiện  

kế hoạch đảm bảo hiệu quả. 

- Hàng năm, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tại địa 

phương về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp). 

Trên đây là Kế hoạch Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị 

di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.  Yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Ban Thường vụ Huyện ủy;            (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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