
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:............/KH-SVHTTDL

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

       Hải Dương, ngày .... tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức hội nghị triển khai công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2022

__________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích
- Tổng kết, đánh giá kết quả công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch đạt 

được trong năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
- Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc đóng góp cho quá trình phát triển sự nghiệp của ngành VHTTDL 
năm 2022.

- Phát động và ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
2. Yêu cầu
- Tổ chức hội nghị phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và chu đáo.
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động có trách nhiệm tham gia tổ chức tốt hội nghị triển khai công tác VHTTDL theo 
nhiệm vụ được phân công.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN MỜI DỰ HỘI NGHỊ

1. Thời gian  
 Hội nghị dự kiến tiến hành 1/2 ngày, từ 14h00, thứ Sáu, ngày 14/01/2022
2. Địa điểm
Hội trường tầng 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 73 Bạch Đằng, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
3. Thành phần hội nghị
3.1. Đại biểu Trung ương
Bộ VHTTDL: Đại diện lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, 

Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa Cơ sở, Vụ Gia đình …
3.2. Đại biểu ở tỉnh
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ông Nguyễn Minh Hùng - PCT UBND tỉnh; 
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ban Văn hoá Xã hội - HĐND tỉnh; 
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ lĩnh vực thể thao;  
- Bà Lê Thị Hiển - chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; bà Trần Thị Hoài - 

chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi ngành;
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- Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; 
- Phóng viên: Thông tấn xã Việt Nam thường trú, Báo Nhân dân thường 

trú, Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương, Bản tin VHTTDL.
3.3. Đại biểu huyện, thị xã, thành phố
- Đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện;
- Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin;
-  Giám đốc các Trung tâm: Văn hoá - Thông tin - Thể thao, Văn hoá - Thể thao;
- Trưởng ban Quản lý di tích: TP Chí Linh, TX Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng;
- Trưởng phòng VHTT, Giám đốc các Trung tâm VHTT, VHTTTT các huyện, 

TX, TP đã nghỉ hưu, chuyển công tác trong năm 2020, 2021.
- Đại diện lãnh đạo các địa phương có di tích được UBND tỉnh quyết định xếp 

hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. 
3.4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Ban lãnh đạo Sở;
- Trưởng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh của Sở;
- Lãnh đạo và công chức các phòng quản lý nhà nước;
- Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Nguyên lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nghỉ hưu trong năm 2021;
- Các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2021.
3.5. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (cấp Bộ VHTTDL, UBND tỉnh);
III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1. Văn nghệ chào mừng;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo tổng kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2021 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 
4. Báo cáo tham luận của các đơn vị:  
        + Nhà hát chèo;

+ Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao;
5. Trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh;
6. Công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng;
7. Vinh danh, tặng thưởng các HLV, VĐV tiêu biểu năm 2021;
8. Tặng quà chúc mừng các đồng chí trưởng phòng VHTT; Giám đốc 

Trung tâm VHTT cấp huyện nghỉ hưu, chuyển công tác trong năm 2020, 2021;
9. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh; 
10. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh;
11. Phát động và ký giao ước thi đua năm 2022;
12. Tổng kết, bế mạc Hội nghị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban lãnh đạo Sở
- Tham gia đón tiếp đại biểu về dự hội nghị.
- Tham gia trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.
- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành nội dung chương trình hội nghị theo sự 

phân công như sau:
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+ Đ/c Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở: chỉ đạo chung; phát biểu tiếp thu 
ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh; phát động thi đua năm 2022 và phát 
biểu bế mạc hội nghị.

+ Đ/c Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở: duyệt nội dung báo cáo tham 
luận của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao; chỉ đạo công 
tác vận động tài trợ, trao tặng quà đối với các huấn luyện viên, vận động viên 
tiêu biểu; 

+ Đ/c Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở: báo cáo tổng kết công tác VHTTDL 
năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; chỉ đạo công tác trao thưởng tại hội nghị; 

+ Đ/c Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở: duyệt nội dung tham luận 
của Nhà hát chèo; chỉ đạo công tác văn nghệ, đón tiếp khách, trang trí khánh tiết, lễ 
tân, hậu cần;

2. Văn phòng Sở
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Triển khai công 

tác VHTTDL năm 2022;
- Xây dựng kế hoạch, lập danh sách đại biểu, soạn, gửi giấy mời, liên hệ kiểm tra 

thông tin đại biểu dự hội nghị; 
- Chuẩn bị nội dung Hội nghị gồm: Báo cáo tổng kết công tác VHTTDL năm 

2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; chuẩn bị tài liệu và phát tài liệu cho đại biểu; 
xây dựng kịch bản tổng thể và điều hành chương trình hội nghị; ghi biên bản và 
kiến nghị của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị;

- Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị: 04 lễ tân đón khách, công tác hậu 
cần và phục vụ trao thưởng tại hội nghị; chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, 
nước uống, trông giữ phương tiện và các điều kiện khác phục vụ hội nghị; trang 
trí khánh tiết tại hội nghị:

+ Tuyên truyền trên bảng điện tử trụ sở cơ quan:
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu

tham dự Hội nghị triển khai công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2022
+ Tít chữ trên phông: 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2022
- Tuyên truyền về nội dung hội nghị trên Trang tin điện tử của Sở kịp thời;
- Tổ chức Test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho các đại biểu tham dự tại 

Hội nghị và triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
3. Phòng Tổ chức Pháp chế
- Phối hợp với các phòng QLNN tham gia đón tiếp khách;
- Chuẩn bị các quyết định khen thưởng, hiện vật trao thưởng, tiền thưởng; 
- Chuẩn bị quà tặng cho Trưởng phòng VHTT; Giám đốc các Trung tâm VHTT 

các huyện, TX, TP nghỉ hưu, chuyển công tác trong năm 2020, 2021;
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- Cử công chức tham gia phát tài liệu, tiền thưởng, trao thưởng;
- Cung cấp danh sách lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở; 

Trưởng phòng VHTT; Giám đốc các Trung tâm VHTT cấp huyện nghỉ  hưu, chuyển 
công tác trong năm 2020 và năm 2021 cho Văn phòng Sở gửi giấy mời.

- Xây dựng bản giao ước thi đua 2022; bài phát động thi đua và chuẩn bị các 
điều kiện tổ chức ký giao ước thi đua;

- Xây dựng kịch bản và điều hành nội dung trao thưởng;
4. Trưởng các phòng Quản lý nhà nước thuộc Sở
- Tham gia đón tiếp đại biểu về dự Hội nghị.
- Hướng dẫn, đôn đốc công tác chuẩn bị báo cáo tham luận và thu nhận báo 

cáo tham luận trình lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực duyệt nội dung và gửi về Văn 
phòng Sở để in sao tài liệu phát tại hội nghị, theo sự phân công như sau:

+ Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: phụ trách tham luận của Nhà 
hát chèo;

+ Phòng Quản lý TDTT: phụ trách tham luận của Trung tâm Đào tạo, Huấn 
luyện thể thao;

- Phòng Kế hoạch Tài chính : Hướng dẫn công tác lập dự toán, thanh 
quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị;

5. Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật
Chuẩn bị và biểu diễn phục vụ chương trình nghệ thuật chào mừng
6. Các đơn vị trực thuộc Sở và các Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, 

Ban Quản lý di tích cấp huyện có liên quan
Phối hợp với các phòng quản lý nhà nước thuộc Sở chuẩn bị báo cáo tham 

luận và các nhiệm vụ liên quan phục vụ Hội nghị. 
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch năm 2022. Các đơn vị được giao nhiệm vụ căn cứ kế hoạch chủ 
động phối hợp với các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao, đảm bảo đúng thời gian, nội dung. Trong quá trình thực hiện có vướng 
mắc phản ánh về lãnh đạo Sở để chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo Sở;
- Lưu : VT.   

   GIÁM ĐỐC

         Nguyễn Thành Trung
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CHƯƠNG TRÌNH 
HỘI NGHỊ  TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022

______________________________

Thời gian: Từ 14h00, thứ Sáu, ngày 14/01/2022
 

THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN

Từ 14h00 
đến 14h30 Văn nghệ chào mừng Trung tâm Văn hóa,   

Nghệ thuật 
Từ 14h30 
đến 16h30

1.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua 
chương trình hội nghị.

Bà Nguyễn T Giang Thanh 
Chánh Văn phòng Sở 

2. Báo cáo tổng kết công tác VHTTDL năm 2021 và 
triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 
2022

Ông Vũ Đình Tiến, Phó 
giám đốc Sở

3. Báo cáo tham luận 
- Nhà hát chèo;
- Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và thi đấu thể thao;

 

4. Trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh  

5. Công bố và trao tặng các hình thức khen thưởng 
cho các tập thể, cá nhân.

Bà Nguyễn T Minh Huệ
Trưởng Phòng Tổ chức PC

6. Vinh danh, trao thưởng các Huấn luyện viên, vận 
động viên tiêu biểu năm 2021

Bà Nguyễn T Minh Huệ
Trưởng Phòng Tổ chức PC

7. Tặng quà chia tay các đ/c Trưởng phòng VHTT, 
Giám đốc Trung tâm VHTT nghỉ hưu và chuyển 
công tác năm 2020, 2021.

Bà Nguyễn T Giang Thanh 
Chánh Văn phòng Sở 

8. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh 

9. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo 
UBND tỉnh

Ông Nguyễn Thành Trung 
Giám đốc Sở

10. Phát động và ký giao ước thi đua năm  2022 Ông Nguyễn Thành Trung 
Giám đốc Sở

11.  Tổng kết, bế mạc hội nghị Ông Nguyễn Thành Trung 
Giám đốc Sở

                                                                                  
      
                  BAN TỔ CHỨC
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