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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Thực hiện Kế hoạch số: 285/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị
khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
UBND huyện Như Thanh xây dựng Kế hoạch hành động với những nội dung
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.
- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày
24/12/2021 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận
số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước; Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa
về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020, của Bộ Chính trị khóa XII về
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; từ đó góp phần nâng cao nhận thức,
trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa
bàn huyện đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói
chung, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hình ảnh con người Như
Thanh nói riêng trong lòng bạn bè trong và ngoài tỉnh.
- Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý thức tu
dưỡng đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân
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thấm nhuần truyền thống văn hóa của dân tộc và bản sắc văn hóa xứ thanh, đưa sự
nghiệp phát triển văn hóa của huyện phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết 58NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 20202025.
2. Yêu cầu.
- Việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phải gắn với các giải pháp đồng bộ, toàn
diện, đảm bảo khả thi; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa,
xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đơn vị, địa phương, phù hợp với điều kiện
chung của huyện, tạo sự phát chuyển biến đồng bộ môi trường văn hóa, con người
văn hóa, phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.
- Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam là nhiệm vụ
quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện Kết
luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì,
nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu
quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng
và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
1.1. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Kế hoạch số 14KH/TU ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW
ngày 04/6/2020, của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng
và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
nước; Chỉ 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày
05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết, kết luận
quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân
dân, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, giám sát việc thông tin tuyên truyền
của UBND các xã, thị trấn; Trung tâm VHTTTTDL xây dựng nội dung tuyên truyền
về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
đất nước.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng và phát
triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn rà soát,
đánh giá, tình hình thực hiện Kế hoạch hành động số 102/KH - UBND, ngày
28/10/2015 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI); trên
cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện các văn bản quản lý hiện hành có liên quan đến sự
nghiệp phát triển văn hóa, nhất là sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù
hợp trong từng lĩnh vực. Tiếp tục đẩy nhanh việc cụ thể hóa chủ trương, quan điểm
của Đảng, về phát triển văn hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn của
từng ngành, địa phương, đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác,
quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc thi nghệ thuật trong huyện.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động
văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện.
- Tăng cường các nguồn lực của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút các
nguồn lực của cả xã hội cho phát triển văn hóa, con người Như Thanh tương xứng
với tăng trưởng kinh tế của huyện trong giai đoạn mới và phương hướng phát triển sự
nghiệp văn hóa của tỉnh theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh lần
thứ XXIII.
1.2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các đơn vị, địa phương có
liên quan kiểm tra công tác quản lý, khai thác, sử dụng; đầu tư nâng cao chất lượng
hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở; xây dựng và triển khai
Chương trình kế hoạch “Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao trên
địa bàn huyện”.
2.3. Phòng Nội vụ.
Chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia đào
tạo để nâng cao chất lượng nhân lực văn hóa, văn học, nghệ thuật.
- Chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý về văn hóa, văn học, nghệ thuật; công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ
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làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là cán bộ văn hóa cơ sở ở cấp xã, thị
trấn.
- Tham mưu cho UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế
hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo Nghị định
số 30/NĐ-CP của Chính phủ, tiếp tục tham mưu cho UBND huyện về việc chấn
chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa
bàn huyện, nhằm sớm tháo gỡ về thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, nâng cao
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng quy hoạch cán bộ
nguồn trung hạn và dài hạn từ huyện đến cơ sở; chế độ khen thưởng đối với cán bộ
công chức, viên chức trong ngành văn hóa của huyện.
2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND
huyện bố trí nguồn vốn tăng cường mức đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du
lịch phù hợp tăng trưởng kinh tế của huyện.
- Hằng năm, tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn ngân sách đầu tư xây
dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn, tổng
hợp trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện kế hoạch đầu tư công trung hạn và
hằng năm để thực hiện chương trình, dự án tăng cường cơ sở vật chất cho các đơn vị,
cơ sở thuộc ngành văn hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của
pháp luật về đầu tư công, ngân sách Nhà nước.
3. Xây dựng phát triển toàn diện con người Như Thanh.
3.1. Phòng Văn hóa và Thông tin. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa
phương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch “Phát huy giá trị truyền
thống tốt đẹp của con người Như Thanh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế”. Tập trung xây dựng hình ảnh đẹp về đất và người Như
Thanh trong lòng bạn bè trong và ngoài tỉnh. Chăm lo, xây dựng con người Như
Thanh phát triển toàn diện trên cơ sở hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt
Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với các đức tính cơ
bản là: Có nhân cách, lối sống đẹp; yêu quê hương, đất nước, nhân ái, nghĩa tình,
trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; sống có tự trọng, tự chủ, tự tôn, tử tế; có dũng
khí đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái ác để khẳng định, tôn vinh, nhân lên cái đẹp, cái tốt
trong xã hội. Đặc biệt, chống lại cái xấu, cái ác, cái lạc hậu ảnh hưởng không tốt đến
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truyền thống tốt đẹp của đất và người Như Thanh, cản trở sự nghiệp phát triển của
huyện.
- Tham mưu cho UBND huyện, nâng cao chất lượng quản lý tổ chức thực hiện
hiện công nghệ số trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Như Thanh.
3.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, gắn với giáo dục thể chất, giáo dục tri thức,
đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên.
Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”,
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”…
- Chủ trì triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Tập trung định hướng nghề nghiệp, giáo dục
kỹ năng sống cho học sinh; lồng ghép các hoạt động giáo dục văn hóa trong và ngoài
nhà trường; giáo dục truyền thống dựng nước, giữ nước, truyền thống văn hóa, cách
mạng trong chương trình chính khóa, ngoại khóa. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên, hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa trong các nhà trường, phù
hợp theo từng cấp học.
3.3. Hội liên hiệp phụ nữ huyện.
Xây dựng và triển khai Chương trình kế hoạch xây dựng phụ nữ Như Thanh
trong thời đại mới.
3.4. Công an huyện.
Phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương đấu tranh loại trừ các sản
phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư
tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng
xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và con người
Như Thanh nói riêng.
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa; đẩy
mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”.
4.1. Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực của văn
hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy
giá trị di sản văn hóa dân tộc, các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững trên
địa bàn huyện. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các dự án tu bổ, tôn tạo, phát huy giá
trị di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng; coi trọng phục hồi, bảo tồn một
số loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trong huyện đang có nguy cơ
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mai một như: Các làn điệu dân ca, hát ru; các ngành nghề truyền thống, trò chơi, trò
diễn, lễ hội, tiếng nói, chữ viết, trang phục của đồng bào một số dân tộc thiểu số;
…quan tâm động viên, phát huy trí thức của nghệ nhân dân gian, nhất là các nghệ
nhân trong hoạt động bảo tồn và truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể;
giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa trong tôn giáo, tín ngưỡng; phát huy hiệu quả các
thiết chế văn hóa; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kế hoạch bảo tồn
tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
huyện Như Thanh.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương huy động nguồn lực của cả
các tầng lớp xã hội, đầu tư và tổ chức đời sống văn hóa, góp phần thu hẹp khoảng
cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền trong huyện và các tầng lớp trong xã
hội. Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, thư viện, thông
tin cổ động…, để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Nhất là đồng
bào dân tộc thiểu số, các xã khó khăn trong học sinh của huyện.
- Phát huy vai trò nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin
đại chúng, đặc biệt trên môi trường internet, mạng xã hội (facebook, zalo…) trong
việc tuyên truyền văn hóa và quảng bá các sản phẩm, công trình văn hóa đến công
chúng.
4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Luôn đề cao và coi trọng môi trường văn hóa lành mạnh để nuôi dưỡng, hoàn
thiện nhân cách con người, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn
giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, đạo
đức, kỹ năng ứng xử xã hội cho học sinh. Quan tâm đến việc bảo vệ thanh, thiếu nhi;
đặc biệt đối với vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của
gia đình.
4.3. Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin và
UBND các xã, thị trấn quy hoạch đủ diện tích đất dành cho hệ thống thiết chế văn
hóa, thể thao đảm bảo theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời
rà soát, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư các dự án về thiết chế văn hóa, thể
thao hoàn thiện hồ sơ trình Sở TNMT, UBND tỉnh để được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho các di tích theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho UBND
huyện xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng khi chưa được giao đất, cấp GCNQSD
đất. Đồng thời thực hiện lập đồ án quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch sử dụng đất
giai đoạn 2021-2030.
4.4. Các phòng, ban, ngành, địa phương.
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Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” gắn với phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”; danh hiệu “Vì sự phát triển Như Thanh”, “Công dân kiểu mẫu”; “Gia đình
kiểu mẫu”; “Thôn, bản, khu phố kiểu mâu”; “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”; “Doanh
nghiệp kiểu mẫu”; “Xã, thị trấn kiểu mẫu”; “Huyện kiểu mẫu”; đẩy mạnh phong trào
xây dựng thôn, bản, khu phố, gia đình văn hóa trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả
hoạt động của các thiết chế văn hóa, nhất là Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản,
khu phố; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện nghiêm túc
việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống mới, đẩy lùi tình trạng “Phú quí sinh lễ
nghĩa” trong việc tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn
hoạt động tổ chức lễ hội; nâng cao hiệu quả đấu tranh bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan
trong xã hội.
5.Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.
5.1. Các phòng, ban, ngành, địa phương; Tập trung xây dựng văn hóa từ trong
cấp ủy Đảng và trong các cơ quan của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; trọng
tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh về quản lý, nêu
gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức
trong hệ thống chính trị, đội ngũ của những người làm công tác văn hóa như: Quy
định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không
được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quyết định số
1089-QĐ/TU ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị số 26/CT-CP
ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các
cơ quan hành chính Nhà nước, Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước,
đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn,
xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực trong hệ thống chính trị và xã hội.
5.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với hội doanh nghiệp huyện và các
đơn vị, địa phương chú trọng yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.
Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Như
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Thanh; tiếp tục khơi dạy, phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng
đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho
cộng đồng và xã hội trên địa bàn huyện. Biểu dương, nhân rộng các điển hình cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa để tạo sức lan tỏa trong phong trào
xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.
6. Coi trọng bảo hộ quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi
với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa.
6.1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa
phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong
xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa.
6.2. Phòng Nội vụ: Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành và các đơn vị
liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn hóa quy phạm pháp luật; cơ chế
chính sách, khuyến khích hoạt động sáng tạo, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật,
công nghiệp tiên tiến, tạo thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa và các
ngành công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, nhất là thời trang,
quảng cáo, du lịch, nghệ thuật biểu diễn…
7. Chủ động tích cực mở rộng giao lưu văn hóa.
- Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa
phương, đơn vị trong huyện theo hướng bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn
hóa đặc trưng, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa tốt đẹp của
huyện Như Thanh. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực
văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện. Xây dựng các chương trình nghệ thuật đặt
trưng của huyện để giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất
con người Như Thanh đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Trung ương, Tỉnh hỗ trợ, lồng ghép các chương trình, đề án, dự
án.
2. Ngân sách huyện và các xã, thị trấn theo phân cấp ngân sách; nguồn tiết
kiệm chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương; kinh phí xã hội hóa và các
nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND huyện theo dõi, kiểm tra, nắm
bắt tình hình và đôn đốc các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức
triển khai các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo
cáo UBND huyện và các cấp có thẩm quyền theo quy định.
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- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã,
thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kết luận số 76/LK-TW của Bộ Chính
trị (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận 76/KL-TW của
Bộ Chính trị (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo quy định.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy,
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia
thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham
mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên toàn huyện; thẩm định các Đề án,
chương trình, kế hoạch của các ngành, địa phương về hoạt động văn hóa trước khi
trình Ban Thường vụ Huyện ủy và các chương trình hoạt động văn hóa quy mô cấp
huyện.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, các tổ chức
xã hội nghề nghiệp: Phổ biến, thực hiện, vận động các tổ chức và Nhân dân tích cực
tham gia, giám sát thực hiện các nội dung trên; tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao
chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư,
tăng cường vai trò của các cơ quan, tổ chức và lực lượng giám sát, phản biện xã hội
trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Chủ trì tham mưu nguồn kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo
quy định.
5. Phòng Nội vụ.
Chủ trì tham mưu theo dõi kết quả triển khai, thực hiện. Khen thưởng cho các
tập thể cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.
6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
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Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện
đến cơ sở, tuyên truyền đến Nhân dân các nội dung về xây dựng và phát triển con
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bến vững đất nước trên địa bàn huyện.
7. UBND các xã, thị trấn.
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế
hoạch này; thường xuyên và định kỳ tổ chức đánh giá tình hình và kết quả thực hiện;
báo cáo về UBND huyện (qua Phòng VH&TT) huyện theo quy định.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các
phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn phản ánh bằng văn bản về
UBND huyện (qua Phòng VH&TT) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét,
quyết định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để B/c);
- Sở VHTTDL (B/c);
- TT Huyện uỷ-HĐND huyện ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện ;
- Ban tuyên giáo huyện uỷ;
- Các cơ quan, đơn vị huyện ;
- Ủy ban MTTQ và các ngành đoàn thể huyện;
- Các phòng: VH&TT, KT-HT, TC-KH; GD-ĐT;
Nội vụ;
- Trung Tâm VHTTTTDL;
-14 xã, thị trấn;
- Lưu VT. VH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hoa
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