Bộ Văn hóa - Thể thao
và Du lịch
17-02-2022 16:14:11
+07:00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”
(Kèm theo Quyết định số 299 /QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 02 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát
triển nguồn nhân lực Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Kết luận số 76/KL/TW
ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn
hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến
lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị
văn hóa toàn quốc.
- Cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác
cán bộ thuộc chủ đề Năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Yêu cầu
- Sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, tích cực, hiệu quả của các đơn vị
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
- Phân công trách nhiệm triển khai theo đúng chức năng, nhiệm giao của
các đơn vị.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
1.1. Về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở
a) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của
cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình,
cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở
thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.
b) Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp
khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng
miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất
lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.
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c) Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy
nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội;
thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng
môi trường văn hóa lành mạnh.
d) Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
1.2. Về công tác tổ chức cán bộ
a) Thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về
công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ
chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo
hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và
quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, đề cao vai
trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.
c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát
vọng cống hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh
vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn
hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai
đoạn mới.
2. Giải pháp
2.1. Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở
a) Tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã
hội về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa trong sự phát
triển kinh tế, xã hội.
b) Hướng dẫn địa phương tiến hành rà soát, hoàn thiện ban hành các
hương ước, quy ước ứng xử trong cộng đồng dân cư phù hợp với đặc điểm văn
hóa, kinh tế của địa phương.
c) Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân, năng lực tự
quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu gia
đình, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa. Thực hiện nghiêm quy định xét
tặng danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, bảo
đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai, đi vào thực chất, có chiều
sâu, không chạy theo thành tích.
d) Đầu tư phát triển nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết
chế văn hóa. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao đáp
ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân; tăng cường công tác
hướng dẫn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Tổ chức
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các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm văn hóa
của các dân tộc, vùng, miền.
2.2. Công tác tổ chức cán bộ
a) Tập trung, kiên quyết và kiên trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ về
công tác cán bộ trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần
thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý
nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018
của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ”.
b) Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý
nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo Nghị quyết số
04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
trong quản lý nhà nước. Trong đó, tập trung hoàn thiện các quy định phân cấp,
phân quyền quản lý nhà nước đối với lĩnh vực: Điện ảnh; Di sản văn hóa; Gia
đình; Văn hóa cơ sở.
c) Tập trung rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy Ngành Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo nguyên tắc một tổ
chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và
chịu trách nhiệm chính. Quản lý và sử dụng biên chế theo quy định của Đảng và
Nhà nước, trong đó quan tâm, chú trọng đến số lượng người làm việc trong các
đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động văn hóa, nghệ thuật; giáo dục đào tạo lĩnh
vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu
lại, nâng cao chất lượng, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức.
d) Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán
bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm nêu gương của
người đứng đầu; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, trách nhiệm;
phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới
sáng tạo để cán bộ, công chức, viên chức phát huy vai trò dám nghĩ, dám làm
của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ ngày 21/6/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên
chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”.
III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở
a) Cục Văn hóa cơ sở
- Tổ chức Lễ công bố và triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành
Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác
tổ chức cán bộ” (tại Nghệ An, tháng 02 năm 2022).
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- Tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực
Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 lồng ghép triển khai chủ đề năm
xây dựng môi trường văn hóa cơ sở (tại Kon Tum, tháng 3 năm 2022).
- Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III- 2022 lồng ghép
triển khai chủ đề năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở (tại thành phố Cần
Thơ, tháng 4 năm 2022).
- Tổ chức Hội diễn Tiếng hát công nhân lao động năm 2022 (tại Bắc
Ninh, tháng 7 năm 2022).
- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt
Nam; Báo Văn hóa; Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức trao
giải thưởng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh năm 2022” (tại Hà
Nội, tháng 11 năm 2022).
b) Vụ Gia đình
- Chủ trì, tổ chức triển khai nhiệm vụ về xây dựng đời sống văn hóa, gia
đình hạnh phúc cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất (tại
tỉnh Hải Dương).
- Tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc
(20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia phòng,
chống bạo lực gia đình; Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
gái (25/11).
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về
công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tác hại của các tệ nạn xã hội đối với gia
đình và các biện pháp hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.
- Tổ chức hoạt động truyền thông về thúc đẩy bình đẳng giới trong gia
đình, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình trên các phương tiện
truyền thông đại chúng.
c) Vụ Văn hóa dân tộc
- Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống của đồng bào
dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch:
+ Dân tộc Mông, Thôn Hóa Chéo Phìn, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng
Su Phì, tỉnh Hà Giang.
+ Dân tộc Hà Nhì, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
- Xây dựng mô hình điểm văn hoá của của đồng bào các dân tộc thiểu số
vùng di dân tái định cư thuỷ điện: Dân tộc Ba Na, thôn Kon Pao Kla, xã Đăk
Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
- Tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo
tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ văn hóa
xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân
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tộc thiểu số; mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào
dân tộc thiểu số.
- Tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các
dân tộc thiểu số trên kênh VTV5 và VOV.
d) Tổng cục Thể dục thể thao
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh triển khai Cuộc
vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; kết hợp đẩy mạnh
tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cơ sở, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe
toàn dân với việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp.
- Tăng cường khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò
chơi dân gian, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao dân tộc, thể thao quần
chúng trong các lễ hội, các ngày hội văn hoá, hội thi thể thao đồng bào dân tộc
thiểu số.
- Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới, trong đó có chương trình đầu tư về xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho phong trào thể dục, thể
thao ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Tiếp tục phổ biến xây
dựng mô hình câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở; mô hình điểm về phát triển thể
dục, thể thao quần chúng phù hợp với từng vùng, miền có mức độ phát triển
kinh tế - xã hội khác nhau.
- Tăng cường công tác giáo dục văn hóa, đạo đức nghề nghiệp cho vận
động viên, huấn luyện viên và cán bộ làm công tác thể dục thể thao.
e) Cục Di sản văn hóa
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại các địa phương.
h) Cục Điện ảnh
Tổ chức các tuần phim, đợt phim, ngày phim phục vụ nhiệm vụ chính trị
tại địa phương.
h) Vụ Thư viện
- Chỉ đạo hệ thống thư viện cơ sở tổ chức các hoạt động trưng bày, triển
lãm, thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến tài nguyên thông tin và thu hút
người dân sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thư viện.
- Tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng: các hoạt
động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các cuộc thi Đại sứ Văn hóa
đọc, Giới thiệu sách trực tuyến, Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc trên phạm vi
toàn quốc, Chương trình tăng cường vốn sách cho xe ô tô thư viện lưu động đa
phương tiện phục vụ phát triển văn hóa đọc.
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- Tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức hoạt động, dịch
vụ thư viện cho trẻ em và lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người làm công tác
thư viện trong hệ thống thư viện công cộng.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên
mục, phóng sự, đưa tin, bài về công tác phát triển văn hóa đọc.
- Phối hợp triển khai nhiệm vụ “Hỗ trợ xây dựng tủ sách tại các xã vùng
đồng bào dân tộc thiểu số” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế- xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi.
i) Các cơ quan báo chí thuộc Bộ
- Thông tin, phản ánh kịp thời về tiến độ, nội dung và kết quả triển khai
các nhiệm vụ trong Kế hoạch.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương các mô hình hay, cách
làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu về thực hiện Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời kỳ mới; nét đẹp
văn hóa ứng xử trong lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội.
- Phối hợp với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thông
tin, truyền thông về Giải thưởng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh
năm 2022”.
2. Về công tác tổ chức cán bộ
a) Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà
soát, hoàn thiện và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ
quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản
lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của địa phương.
b) Vụ Đào tạo
Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng
đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2035” và tổ chức
thực hiện sau khi được phê duyệt.
c) Cục Điện ảnh, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Gia đình
Chủ động nghiên cứu hoàn thiện các quy định phân cấp, phân quyền quản
lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi tham mưu quản lý theo Phụ lục danh
mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để
thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước (ban hành kèm theo
Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022).
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d) Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
- Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo Bộ
trưởng trình Chính phủ ban hành.
- Tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản bản quy phạm
pháp luật về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn và điều
kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc chuyên
ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
- Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ
như tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, điều động cán bộ, công
chức, viên chức trong nội bộ cơ quan.
- Triển khai thực hiện nội dung cam kết của người đứng đầu cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ với
Bộ trưởng, đảm bảo thực chất, hiệu quả gắn với trách nhiệm cá nhân của người
đứng đầu.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn hóa
thông tin cấp cho các đơn vị năm 2022.
2. Căn cứ nô ̣i dung , nhiê ̣m vu ̣ và phân công ta ̣i Kế hoa ̣ch này , các đơn vị
chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chấ t lươ ̣ng và thời gian.
3. Giao Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi,
đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo tiến độ với Lãnh đạo Bộ phụ trách
để kịp thời chỉ đạo thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo
cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét./.

