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KẾ HOẠCH 

Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, nâng 

cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân giai đoạn 2021-2025 

 

 

Thực hiện Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bắc Sơn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 

Nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, 

tinh thần của Nhân dân giai đoạn 2021-2025 với những nội dung như sau: 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần 

của Nhân dân. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình hoạt động của lĩnh vực 

tuyên truyền, thông tin truyền thông. Chú trọng thực hiện các chính sách về bảo 

tồn và phát huy bản sắc, nét đặc sắc văn hóa các dân tộc, giữ gìn giá trị các di sản 

văn hóa vật thể, phi vật thể, truyền thống lịch sử cách mạng gắn với phát triển kinh 

tế - xã hội. 

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động nhằm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm vụ, chỉ 

tiêu của ngành. 

2. Yêu cầu 

Kế hoạch đảm bảo theo lộ trình, thời gian thực hiện, phù hợp với đặc điểm 

và điều kiện thực tế của địa phương. 
II. MỤC TIÊU 

- Phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 58 cơ sở, câu lạc bộ thể 

thao; tỷ lệ gia đình thể thao trên 30% so với tổng số hộ trên địa bàn; tỷ lệ người 

dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên 50% tổng số dân; 100% xã, thị 

trấn có sân thể thao. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn 65%. Bảo tồn và phát huy 

bản sắc, nét đặc sắc văn hóa các dân tộc, giữ gìn giá trị các di sản văn hóa vật thể, 

phi vật thể, truyền thống lịch sử cách mạng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. 

- Số xã, thị trấn có nhà văn hóa xã là 13 nhà chiếm 72%, số thôn có nhà văn 

hóa đạt chuẩn là 98 chiếm 65%, số thôn đạt thôn văn hóa 77%, số hộ gia đình đạt 

gia đình văn hóa trên 82%. 

- Phấn đấu 100% cấp xã có hệ thống truyền thanh, trong đó 80% là hệ thống 

truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 

- Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ 

biến đến người dân. 



 

 

2 

- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập 

huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác biên 

soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, vận hành quản lý kỹ thuật. 
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, 

văn minh 
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động về xây dựng 

đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Gắn việc tổ chức thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng 

nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Chú trọng nâng cao chất lượng bình xét, 

công nhận các danh hiệu văn hóa. 

- Tập trung triển khai thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh, 

trong đó chú trọng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc 

cưới, việc tang, trong tham gia giao thông, trong hoạt động thương mại, du lịch, 

dịch vụ, trong giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Qua đó phát huy 

thuần phong, mỹ tục, xóa bỏ hủ tục, phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương 

thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần xây 

dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong gia đình, thôn, khối phố. 

2. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, 

hạnh phúc 
- Đẩy mạnh giáo dục về nếp sống văn hóa, văn minh trong gia đình trên cơ 

sở tiếp nối các giá trị văn hoá, đạo đức, nếp sống truyền thống tốt đẹp của dân tộc; 

xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, có đời sống kinh tế ổn định và 

phát triển, các thành viên trong gia đình có ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống lành 

mạnh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, có tinh thần tương thân, tương ái, có trách 

nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội. 

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó chú 

trọng những nhóm đối tượng có nguy cơ cao về bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội. 

Duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các 

loại hình hoạt động can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở cơ sở. 

3. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, tạo điều 

kiện để người dân tham gia hoạt động và hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh 

thần 
- Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, đa dạng hóa các loại hình hoạt 

động của các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và các hoạt động cộng đồng của người 

dân. 

- Tổ chức sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng dân cư, 

chú trọng khai thác, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống; tập trung xây 

dựng, củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ; tăng cường 

tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, hội thi, liên hoan văn nghệ không chuyên 

ở cấp huyện và cơ sở. 

- Tập trung xây dựng, duy trì các sản phẩm văn hóa tiêu biểu tạo thành 

thương hiệu văn hóa Bắc Sơn như “Hát quan làng”; “Hát ví, hát then”. 
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4. Phát triển phong trào thể dục, thể thao cho mọi người cả về quy mô 

và chất lượng để nâng cao sức khỏe, góp phần cải thiện chất lượng nguồn 

nhân lực, tăng tuổi thọ của người dân 
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” gắn 

với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hàng 

năm tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải thể thao cán bộ quản lý huyện; tổ chức phát 

động phòng tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước cấp huyện. Tổ chức các 

giải thể thao định kỳ với các môn thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi 

và các môn thể thao dân tộc như: Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co… 

- Vận động người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện 

hằng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức 

khỏe. Tổ chức xây dựng, phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao, các mô hình 

phát triển thể dục, thể thao quần chúng. Quan tâm tổ chức các hoạt động thể dục, 

thể thao cho các đối tượng xã hội đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao 

tuổi, người khuyết tật. Phát triển thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể thao gắn 

với hoạt động văn hóa, du lịch.  

- Xây dựng phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao trường học, đảm bảo 

các trường học đều có câu lạc bộ thể dục, thể thao. Chú trọng việc phát hiện, bồi 

dưỡng tài năng thể thao ngay từ cấp tiểu học để làm tiền đề cho công tác đào tạo 

lực lượng thể thao thành tích cao. Tổ chức tốt các giải thể thao cho học sinh và Hội 

khỏe Phù Đổng các cấp. 

- Sưu tầm, bảo tồn và phát triển môn thể thao dân tộc đã bị mai một gồm: 

Võ dân tộc và vật dân tộc trên địa bàn huyện. 

5. Tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực 

cho xây dựng và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao 

- Triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống thiết chế Văn hóa, Thể thao 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 800/QĐ-UBND của UBND tỉnh): Hằng năm căn cứ vào Kế 

hoạch, danh mục đầu tư công đã được duyệt, chủ động tham mưu lập dự án triển 

khai đầu tư (đối với các dự án sử dụng ngân sách địa phương), tham mưu đề xuất, 

lập tờ trình xin chủ trương đầu tư (đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư lớn, dự 

án sử dụng nhiều nguồn và dự án có ngân sách tỉnh hỗ trợ…) theo thẩm quyền 

phân cấp và các văn bản pháp luật quy định hiện hành. 

- Áp dụng Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa 

thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2025 để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa. Đẩy mạnh công tác 

xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” nhằm tăng cường 

huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước cho việc xây dựng và tổ 

chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các cấp; cũng như cho việc 

phát triển các dịch vụ văn hóa tại các thiết chế. Đối với việc huy động vốn từ dân, 

cần có cơ chế, chính sách và biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình điều kiện phát 
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triển kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với mức thu nhập trung bình của 

Nhân dân. Đối với nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức cần tạo điều 

kiện thuận lợi và có cơ chế, chính sách đãi ngộ đủ sức thu hút để khuyến khích các 

doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế tăng đầu tư kinh phí cho xây 

dựng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và nâng cao chất lượng hoạt động các dịch 

vụ văn hóa, thể thao. 

6. Chú trọng thực hiện các chính sách về bảo tồn và phát huy bản sắc, 

nét đặc sắc văn hóa các dân tộc, giữ gìn giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi 

vật thể, truyền thống lịch sử cách mạng gắn với phát triển kinh tế - xã hội 

- Với hệ thống di sản văn hóa vật thể gồm hệ thống di tích lịch sử, văn hóa 

và danh lam thắng cảnh. Trên địa bàn huyện Bắc Sơn hiện nay có 01 khu di tích 

xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt gồm 12 điểm di tích, 03 di tích xếp hạng cấp quốc 

gia, 12 điểm di tích cấp tỉnh và 13 điểm di tích được kiểm kê khoa học. Bên cạnh 

đó quan tâm giữ gìn giá trị các di sản văn hóa phi vật thể. Trong giai đoạn 2021-

2025 chỉ đạo các xã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di 

tích trên địa bàn huyện. 

- Nhân rộng, thành lập Câu lạc bộ hát then, hát ví đối với làng du lịch cộng 

đồng Hoan Trung xã Chiến Thắng; Dàn dựng trích đoạn múa rối, múa tiên, múa 

Tán Đàn thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn 

các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống. 

7. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình hoạt động của lĩnh vực 

thông tin truyền thông 

Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tạo sự thống 

nhất và hành động trong cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận trong toàn 

xã hội. Qua đó, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã đề 

ra. Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền cần thực hiện tốt một số nhiêm vụ 

như sau: 

- Để đảm bảo công tác tuyên truyền đúng hướng, đúng quan điểm, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cần nâng cao nhận thức của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác này. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy,… các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tuyên 

truyền theo chủ đề, chủ điểm. 

- Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần nhận thức thống nhất trách 

nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền. Đồng thời đa 

dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: Tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền cổ động trực quan;  

tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… 

- Trong quá trình triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền phải thường 

xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và 

các tầng lớp Nhân dân để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền 

thông tin kịp thời, nhất là trước những vấn đề có tính nhạy cảm, tránh gây bức xúc 

trong Nhân dân 
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- Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù 

địch. Chủ động và kiên quyết phê phán những quan điểm lệch lạc, bác bỏ những 

luận điệu xuyên tac của các thế lực thù địch. 

- Tăng thời lượng phát sóng và chất lượng các chương trình truyền thanh cơ 

sở. Nôị dung phát sóng tâp̣ trung tình hình chính tri,̣ kinh tế, văn hóa, xa ̃hôị, an 

ninh quốc phòng của địa phương, hình thức thể hiện sinh đôṇg, hấp dâñ, đảm bảo 

các thông tin thiết yếu taị điạ phương góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, 

tuyên truyền mọi mặt của đời sống xã hội tới người dân địa phương. 
IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ 

trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về chuyên 

môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, quản lý, vận hành 

thiết bị kỹ thuật... Tập huấn, bồi dưỡng về sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ 

số để quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin. 

2. Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

Hằng năm, căn cứ khả năng ngân sách, chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa 

và Thông tin và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh 

phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 

Kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan. 

- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường; đẩy 

mạnh hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất và thể thao trong các trường 

học. 

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, 

lịch sử cách mạng, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, văn 

hóa vật thể, phi vật thể thông qua các hoạt động giáo dục của các nhà trường. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu những giá trị di sản văn hóa của địa 

phương, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các sự kiện văn 

hóa, thể thao diêñ ra trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong 

xây dựng và phát triển văn hóa; phê phán, lên án những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, 

những hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao. 

- Xây dựng các tài liệu, phóng sự, chương trình truyền thanh phục vụ công tác 

thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp cấp, các ngành và các tầng 

lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, phát 

triển thể thao trên địa bàn huyện. 

- Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; 

hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức cá nhân ở 

các đơn vị cơ sở; Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng 
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dẫn phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở; Phát hiện và bồi dưỡng 

năng khiếu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho các đối tượng. 

- Thực hiện công tác sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật 

dân gian, các môn thể thao truyền thống. Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức triển 

khai môn thể thao võ dân tộc và vật dân tộc. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kịp thời sửa chữa, khắc phục 

những sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành, khai thác hệ thống đài truyền thanh 

cơ sở. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển 

khai, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

  - Thực hiện nhiệm vụ phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông 

tin và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân 

giai đoạn 2021-2025 được phân cấp theo quy định. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội 

hóa hoạt động văn hóa phù hợp với điều kiện của địa phương. Duy trì hoạt động 

của hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thoa và Truyền thông huyện kịp thời sửa 

chữa, khắc phục những sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành, khai thác. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Cựu chiến 

binh huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, 

Liên đoàn Lao động huyện 
- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, các cuộc 

vận động, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội do các tổ chức đoàn thể ở 

trung ương và địa phương tổ chức, phát động. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ Phát triển đồng bộ lĩnh 

vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn 

hóa, tinh thần của Nhân dân giai đoạn 2021 - 2025.  

Trên đây là Kế hoạch phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin 

và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân 

giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                 
- Thường trực Huyện ủy (B/c);  

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ban Tuyên giáo - TTBDCT huyện;   

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;  

- Trung tâm VH,TT và TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, PVHTT.  

       KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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