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KẾ HOẠCH
Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch
UBND huyện, về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân
sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 20222024; Công văn số 1120/SVHTT&DL-TCKH ngày 04/6/2021 của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự
nghiệp Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch tài chính –
ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng
kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ
KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM
1. Công tác quản lý Nhà nước
1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành
- Tham mưu cho UBND huyện ban hành 46 văn bản, trong đó: Kế hoạch 11;
Báo cáo: 05; Quyết định: 2; Công văn: 28.
- Ban hành văn bản theo thẩm quyền 166 văn bản, trong đó: Kế hoạch 5; Báo
cáo: 61; Quyết định: 08; Văn bản khác: 92.
- Trong đó tập trung Tham mưu UBND huyện xây dựng các kế hoạch triển
khai thực hiện năm 2021 trên các lĩnh vực cụ thể: Văn hóa, Thể thao, Du lịch và
Thông tin-Truyền thông; Công tác gia đình; Phong trào “Toàn dân đoàn k ết xây
dựng đời sống văn hóa; Kế hoạch phát triển Du lịch; Kế hoạch Ứng dụng CNTT
năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền CCHC...
1.2. Định hướng chỉ đạo tuyên truyền
Hướng dẫn và chỉ đạo Trung tâm Truyền thông – Văn hóa và các xã, thị trấn
đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền:
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- Tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
phản ánh kịp thời công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỳ họp thứ mười sáu
HĐND tỉnh khóa XIV và Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND và UBND các cấp,
nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Tuyên truyền tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức
mới, có sức lan tỏa rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích
hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các
cấp; tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu
cử; tuyên truyền tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021; tuyên
truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; tuyên truyền về sơ kết 5 năm thực hiện đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh;
- Tuyên truyền về hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng Kỷ niệm
91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); các ngày
lễ lớn như: Mừng xuân Tân Sửu 2021; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày thành lập
Đoàn TNCSHCM 26/3, Ngày Thể thao Việt Nam 27/3; Tháng thanh niên năm 2021;
làm tốt công tác tuyên truyền giao nhận quân năm 2021; tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng
Vương, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 73 năm
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021);
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911 - 05/6/2021); Ngày Môi trường thế giới 05/6; kỷ niệm 96 năm ngày Báo
chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021); Ngày toàn dân phòng, chống ma
túy 26/6; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6…
- Tuyên truyền về các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
các văn bản Luật; phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và một số kiến
thức, kỹ thuật Nông - lâm nghiệp; công tác phòng, chống thiên tại, bão lũ, phản ánh
trồng rừng năm 2021;
- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid19 (nCoV), tuyệt đối không chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A (H5N1)
trên gia cầm và người.
- Tiếp tục phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các
phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là trong thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HU;
08 nhiệm vụ của BTV huyện ủy quyết tâm thực hiện năm 2021; tuyên truyền thực

3
hiện các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…
- Phản ánh phong trào bảo vệ trật tư an ninh, quốc phòng của huyện; các biện
pháp bảo đảm ATGT, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở…
2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành
2.1. Phát thanh - truyền hình
- Thực hiện sản xuất các chương trình TT - TH tiếng phổ thông và tiếng
Mông là 170 chương trình. Trong đó: 157 chương trình truy ền thanh (85 chương
trình tiếng phổ thông, 26 chương trình chuyên đề, văn nghệ (72 chuyên mục); 46
chương trình tiếng Mông), 13 chương trình cộng tác trang truyền hình Sơn La và
04 phóng sự truyền hình dài phục vụ hội nghị Huyện ủy; HĐND-UBND và các
phòng, ban huyện.
- Duyệt và phát sóng 1.158 tin, 208 bài phát trên sóng TT -TH. Trong đó:
Truyền thanh tiếng phổ thông 848 tin, 120 bài phóng sự; truyền thanh tiếng Mông:
310 tin, 62 bài phóng sự; trang THCS: 26 bài.
- Duy trì, phân công trực trạm TT-TH cơ sở phục vụ, đảm bảo tiếp, phát sóng
theo kế hoạch. Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ. Chấp hành tốt nội quy, quy
chế phòng máy. Trong quý, truyền thanh thu, phát sóng FM +AM, đài TNVN, đài
địa phương 3.001 giờ.
- Cổng thông tin điện tử huyện: Duy trì, quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả
tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện: đăng văn bản chỉ đạo điều hành,
đăng tin, bài phản ánh hoạt động của huyện và cơ sở; đăng tải các hoạt động trong tổ
chức bộ máy của các cơ quan đơn vị, Xây dựng các chuyên trang về Công tác xây
dựng Đảng; XD Nông TM; Tìm hiểu Pháp Luật…Đến nay, các nội dung theo tiêu
chí đánh giá hiệu quả cổng thông tin điện tử huyện cơ bản đã được đăng tải theo yêu
cầu. Trong 6 tháng đầu năm Công Thông tin điện tử huyện đã đăng tải được 468 tin
bài, văn bản.
2.2. Công tác Văn hóa
- Hoạt động Điện ảnh: Trong 6 tháng đầu năm, Đội chiếu bóng lưu động
huyện tổ chức phục vụ tại 54 điểm với 63 buổi chiếu tại các xã Song Pe, Phiêng Ban,
Tà Xùa, Háng Đồng phục vụ khoảng 7.000 lượt người xem. Nội dung tuyên truyền
Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Phim chiếu trong quý: Ma Rừng. Mảnh đời
nghiệt ngã, Hoa rừng; Phim tài liệu: Đoàn kết đổi mới niềm tin và kỳ vọng, gữi gìn
bản sắc văn hóa dân tộc; Huy động các nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây
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dựng nông thôn mới… phối hợp cơ sở tuyên truyền tốt công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
- Hoạt động Thư viện: Tiếp tục phục vụ đọc giả của Thư viện năm 2021, phối
hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách hưởng ứng ngày sách
Việt Nam (21/4); rà soát số sách đã luân chuyển cho các trường học, đánh giá hiệu
quả việc luân chuyển sách; tiếp tục thực hiện luân chuyển sách từ Thư viện huyện
đến xã, trường học phục vụ bạn đọc; phối hợp với các trường học thu hồi 2.000 cuốn
sách luân chuyển; cấp phát đợt 1 với 45 đĩa CD tuyền truyền bầu cử cho các bản
trong huyện; tiếp nhận 500 cuốn sách luân chuyển từ thư viên tỉnh, phục vụ bạn đọc.
- Hoạt động Thông tin lưu động:
- Thực hiện sửa chữa 04 cụm pa nô, thay thế nội dung tuyên truyền, xây dựng
01 cụm pa nô mới tại Hạt Kiểm lâm huyện với tổng diện tích 60m 2; sửa chữa, thay
thế 270 m 2 cụm pano tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
pano tuyên truyền các sự kiện lớn; căng treo 89 băng zôn vượt đường; tuyên truyền
47 lượt xe lưu động trên các trục đường chính của trung tâm huyện và xã. phối hợp
UBND xã Hang Chú tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông với hơn
250 diễn viên, vận động viên tham gia. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tuyên
truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức mở lớp tập huấn
cho 35 diễn viên, hạt nhân văn nghệ tại xã Chiềng Sại; tổ chức đêm văn nghệ chào
mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động
1/5 và ngày hội bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại xã Chiềng
Sại, Hua Nhàn gồm 30 diễn viên tham gia với 23 tiết mục ca, múa phục vụ 6.500
người xem.
- Tham mưu hành lập Đoàn tham gia Hội thi “tuyên truyền lưu động” tỉnh
Sơn La lần thứ X năm 2021, tại huyện Phù Yên chủ đề về cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 20 diễn
viên tập luyện và tham gia Hội thi. Kết quả: đạt giải khuyến khích toàn đoàn và 01
giải phụ (Tác giả kịch bản xuất sắc).
- Tham mưu cho UBND huyện rà soát, tổng hợp đề nghị UBND tỉnh công nhận
“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm giai đoạn 2016 -2020.
- Tham mưu tổ chức thành công Lễ nhận Bằng di tích quốc gia Di tích lịch sử
Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn.
- Triển khai kế hoạch xây dựng đội văn nghệ bản Tà Xùa, xã Tà Xùa.
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- Tham mưu UBND huyện bàn hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn NTQC huyện
và thành lập Đoàn tham gia Hội diễn NTQC lần thứ XX tỉnh Sơn La, dự kiến
3/7/2021 tại Mộc châu.
2.3. Công tác thể dục thể thao
- Phối hợp với cơ sở xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục, thể
thao Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021.
- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch, Điều lệ, Quyết định thành lập
Ban Tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX huyện Bắc Yên năm 2021; xây dựng Điều lệ
giải cầu trong khuôn khổ Đại hôi TDTT; họp Ban chỉ đạo Đại hội TDTT lần thứ IX
huyện Bắc Yên năm 2021 lần thứ nhất; xây dựng Điều lệ giải cầu trong khuôn khổ
Đại hôi TDTT.
- Phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao
chào mừng cuộc Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (hiện tại đang tạm dừng các
giải đấu thể thao theo sự chỉ đạo UBND tỉnh đến khi có thông báo mới, do tình hình
dịch bệnh COVID 19 diễn biến phức tạp).
- Duy trì các câu lạc bộ cầu lông, thường xuyên tập luyện.
2.4. Du lịch
Đẩy mạnh tăng cường xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch của huyện, Tổng
lượt khách đến du lịch trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm ước đạt 34.089 lượt
người; trong đó khách Quốc tế là 16 lượt, ước doanh thu gần 17,164 tỷ đồng.
2.5. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công
tác gia đình
- Triển khai, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch phong trào
“TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2021.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp
đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021; các bản, tiểu khu đăng ký danh hiệu khu
dân cư văn hóa;
- Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
việc tang, lễ hội gắn với đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn
minh đô thị”.
2.6. Cải cách hành chính và công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh
dịch vụ văn hóa
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- Cải cách hành chính: Đề xuất các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021.
Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa;
Kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke và đại lý internet trên địa bàn huyện.
- Triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tham mưu UBND
huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT.
- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý
nhà nước về du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi
trường, an toàn thực phẩm, văn minh du lịch; an toàn an ninh và đặc biệt là các biện
pháp phòng chống dịch Covid-19.
2.7. Hoạt động của các Ban văn hóa xã, thị trấn
16/16 xã, thị trấn tổ chức công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm; tuyên
truyền chào mừng xuân Tân Sửu năm 2021.
(Có phụ biểu kèm theo)
3. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
2.1. Tồn tại, hạn chế
- Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở còn thiếu, việc đầu tư xây dựng từ ngân
sách Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, ngân sách chi cho công tác thông tin
tuyên truyền còn thấp; các điểm bưu điện văn hóa xã đã xuống cấp và chưa được đầu
tư đồng bộ.
- Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet,
trò chơi trực tuyến có mặt còn hạn chế.
- Một số xã còn xảy tình trạng di dịch cư không theo kế hoạch, truyền học đạo
trái phép còn diễn biến phức tạp.
- Kết cấu hạ tầng phục vụ ngành du lịch còn hạn chế, nhất là hệ thống đường
giao thông, mạng lưới điên, đèn chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước tại các khu,
điểm chưa được đầu tư, tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy; Công tác quy hoạch
tổng thể và chi tiết, Quy hoạch ngành, lĩnh vực các khu, điểm du lịch trên địa bàn
còn chậm; Trình độ chuyên môn, kỹ năng của lao động ngành du lịch chưa đáp ứng
yêu cầu; Sản phẩm du lịch còn thô sơ, chất lượng dịch vụ chưa cao, chưa có nhiều
điểm vui chơi, giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi, mua sắm...để tạo cảm giác hứng thú, hấp
dẫn giữ chân du khách; Nét văn hóa của các dân tộc có nguy cơ bị mai một, môi
trường tại các điểm du lịch đang có nguy cơ bị ô nhiễm.
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3.2. Nguyên nhân
- Bắc Yên là huyện vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao;
kết cấu hạ tầng thông tin và các thiết chế văn hóa còn hạn chế. Địa hình dốc nên việc
xây dựng các nhà văn hóa, sân thể thao của các xã, bản theo tiêu chí xây dựng Nông
thôn mới còn gặp nhiều khó khăn.
- Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở về công tác thông tin
và truyền thông, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin truyền thông từ huyện đến cơ
sở còn hạn chế; các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn chưa có công
chức, viên chức về công nghệ thông tin. Chưa chủ động lồng ghép các chương trình
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ chuyển
đổi sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội để phát triển dịch vụ du lịch.
- Nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho du lịch chưa được quan tâm, mức độ
tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng vào hoạt động du lịch còn thấp, chủ yếu
mang tính tự phát, các tuyến điểm chưa hình thành rõ nét nguồn nhân lực du lịch còn
nhiều bất cập, chưa được đào tạo về nghiệp vụ. Chưa có chính sách thu hút đầu tư,
chưa tạo được sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021
1. Dự báo khả năng thực hiện:
Mức đạt các chỉ tiêu cụ thể (Ước thực hiện năm 2021)
1.1. Về văn hóa:
- Có 100% số bản, tiểu khu có nhà văn hóa.
- 66% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.
- 70,9% bản, tiểu khu đạt tiêu chuẩn văn hóa.
- 99% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.
1.2. Về thể thao:
- 26% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên.
- 18% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.
- 55 câu lạc bộ TDTT thường xuyên tổ chức các hoạt động.
- Số lần tham gia thi đấu cấp huyện 6 cuộc, cấp tỉnh 2 cuộc.
1.3. Về Du lịch: Đón khoảng 63.000 lượt khách du lịch, đạt 100% kế hoạch.
Tổng thu về lưu trú và dịch vụ du lịch ước đạt trên 43 tỷ đồng.
1.4. Về Phát thanh và Truyền hình
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- Truyền thanh: 94,9% số hộ được nghe Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp sóng
Đài TNVN 15,5 giờ/ngày; sản xuất 330 chương trình, Trong đó: có 187 chương trình
phát thanh thời sự tiếng phổ thông, 95 chương trình thời sự tiếng Mông, sản xuất 48
chương trình văn nghệ, thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc ước đạt 08 giờ.
- Truyền hình: Đạt 95% số hộ xem được truyền hình Việt Nam. Sản xuất 32
chương trình truyền hình địa phương (Trang truyền hình cơ sở cộng tác phát trên
sóng Đài tỉnh), trong đó: 32 chương trình tiếng phổ thông.
2. Các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
- Tập trung tuyên truyền các các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết HĐND các cấp, các văn bản chỉ đạo của Huyện
ủy, HĐND, UBND huyện về phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh, quốc
phòng của địa phương;
- Tiếp tục tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
các cấp; thực hiện quán triết học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng;
- Tiếp tục phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các
phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là trong thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HU;
8 nhiệm vụ của BTV huyện ủy quyết tâm thực hiện năm 2021;
- Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 (nCoV); phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A (H5N1) trên
gia cầm và người, tuyệt đối không chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp;
- Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và một số kiến thức, kỹ
thuật Nông - lâm nghiệp; tuyên truyền phòng chống cháy rừng mùa khô hanh; tuyên
truyền hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong tháng;
- Phản ánh phong trào bảo vệ trật tư an ninh, quốc phòng của huyện; các biện
pháp bảo đảm ATGT, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng các
ngày kỷ niệm lớn 6 tháng cối năm 2021. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng hoạt
động của các đội văn nghệ cơ sở, củng cố đội văn nghệ xung kích đáp ứng nhu cầu
nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa,
tăng cường công tác sưu tầm và bảo tồn di sản văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo UBND các
xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Hương
ước, Quy ước tại các cơ sở bản, tiểu khu;
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- Thực hiện tốt công tác chiếu phim phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa
huyện theo kế hoạch. Lồng ghép hoạt động chiếu phim lưu động với tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về khoa học, kỹ thuật cho nhân dân;
- Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt kế hoạch phong trào "Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình năm 2021. Chỉ đạo xã
Mường Khoa tiếp tục duy trì hoạt động của 5 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững
trên địa bàn;
- Tham mưu thành lập Đoàn tham gia Hội diễn NTQC lần thứ XX tỉnh Sơn
La tổ chức tại huyện Mộc Châu;
- Tổ chức luyện tập, nghiệm thu, công nhận và giao nhiệm vụ cho Đội văn
nghệ dân tộc Mông bản Tà Xùa, xã Tà Xùa.
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”;
- Tham mưu tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX huyện Bắc Yên năm 2021.
- Phối kết hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động phong trào thể
dục thể thao 6 tháng cuối năm 2021.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch;
- Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc
trưng của Bắc Yên;
- Đẩy nhanh tiến độ Dự án Quy hoạch khu vực đồi Pu Nhi xã Phiêng Ban;
- Quản lý tốt các đơn vị, cá nhân kinh doanh lưu trú, karaoke, Internet trên đ ịa
bàn huyện;
- Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch huyện giai
đoạn 2021-2025.
Phần thứ hai
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND và
UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Sơn La, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan phòng, ban, đoàn thể huyện.
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- Hòa bình, hợp tác, phát triển, toàn cầu hoá và cách mạng khoa học- công
nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri
thức tạo điều kiện thuận lợi cho cho giao lưu, hội nhập và phát triển văn hóa. Các
hoạt động văn hóa nghệ thuật nhờ công nghệ mà hiện đại hóa, có sức lan tỏa nhanh,
mạnh, sâu trên phạm vi toàn cầu, không chỉ ở vùng thành thị mà còn tỏa về được
vùng núi cao, nông thôn hẻo lánh. Giao thoa văn hóa trở nên mạnh mẽ hơn, tạo điều
kiện để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền bá văn hóa nước ta ra thế giới.
- Các điều kiện kinh tế - xã hội phát triển tạo thuận lợi cho văn hóa phát triển.
Nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân tiếp tục nâng cao, tạo động lực cho phát
triển văn hóa.
- Trình độ nhận thức, văn hóa của nhân dân ngày một cao hơn, giúp cho mặt
bằng văn hóa được nâng lên, tạo điều kiện cho việc sáng tạo văn hóa có chất lượng
hơn, phong phú, đa dạng hơn.
2. Khó khăn, thách thức
- Với tiến trình toàn cầu hóa, nước ta sẽ chịu tác động tiêu cực trên mọi mặt
mà các nước trên thế giới gặp phải. Văn hóa của các nước lớn, giàu lan tỏa rộng, tác
động sâu đến đời sống văn hóa của nhân dân. Sự tiếp thu thiếu chọn lọc văn hóa
ngoại lai sẽ làm tha hóa văn hóa dân tộc, nét văn hóa đặc sắc dân tộc có nguy cơ bị
mai một.
- Dịch bệnh Covid – 19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây ảnh hưởng tiêu cực
đến tất cả mọi mặt đời sống xã hội trong đó có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đặc
biệt là hoạt động du lịch.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Mục tiêu
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể
thao và du lịch Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa X II v ề
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TWngày 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; Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa", gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
- Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Ban chấp hành
Đảng bộ huyện; Đê án “Phát triển du lịch huyện giai đoạn 2021-2025”
- Tập trung thực hiện các mục tiêu đảm bảo tăng trưởng, hoàn thành các chỉ
tiêu, kế hoạch của ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, công tác gia
đình đã đề ra.
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2. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Lĩnh vực văn hóa:
- 67% số hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình Văn hóa;
- 72% số bản, tiểu khu;
- 98% số cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.
2.2. Lĩnh vực thể duc thể thao:
- 27% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên.
- 19% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.
- 56 câu lạc bộ TDTT thường xuyên tổ chức các hoạt động.
- Số lần tổ chức thi đấu cấp cấp huyện: 11 cuộc, tham gia giải cấp tỉnh: 5 cuộc.
2.3. Lĩnh vực Du lịch:
Phấn đấu đón khoảng trên 69.000 lượt khách du lịch, tổng thu về du lịch và
dịch vụ đạt khoảng 47 tỷ đồng.
2.4. Về Phát thanh và Truyền hình
- Truyền thanh: 96% số hộ được nghe Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp sóng Đài
TNVN 17,5 giờ/ngày; sản xuất 330 chương trình, Trong đó: có 187 chương trình
phát thanh thời sự tiếng phổ thông, 95 chương trình thời sự tiếng Mông, sản xuất 48
chương trình văn nghệ, thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc ước đạt 08 giờ.
- Truyền hình: Đạt 96% số hộ xem được truyền hình Việt Nam; Sản xuất 32
chương trình truyền hình địa phương (Trang truyền hình cơ sở cộng tác phát trên
sóng Đài tỉnh), trong đó: 32 chương trình tiếng phổ thông.
3. Định hướng phát triển các lĩnh vực năm 2022
3.1. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành
3.1.1. Lĩnh vực văn hóa:
- Xây dựng và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng,
mừng xuân năm 2022; tuyên truyền cổ động phục vụ các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện
chính trị của đất nước và địa phương. Tập trung các nội dung: Tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam; 91 năm thành lập Đoàn TNCSHCM, 47 năm ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 132 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7; 78 năm ngày
thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân;
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tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, tuyên truyền ngày Quốc tế
hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...
- Tiếp tục gìn giữ, bảo vệ các di tích lịch sử đã được xếp hạng.
- Tiếp tục duy trì các hoạt động biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, các
ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, tham gia các hoạt động hội thi, hội diễn do
huyện, tỉnh tổ chức.
- Duy trì các hoạt động của Đội chiếu bóng lưu động trên địa bàn huyện; tổ chức
216 buổi chiếu phim, đồng thời kết hợp tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính
sách pháp luật của nhà nước tại các điểm chiếu phim lưu động.
3.1.2. Lĩnh vực thể dục, thể thao:
- Triển khai công tác TDTT gắn kết chặt chẽ với công tác phát triển kinh tế xã hội của huyện, để phát triển phong trào rèn luyện thân thể sâu rộng trong quần
chúng nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao tinh thần đoàn kết
các dân tộc trong huyện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
huyện.
- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại". Tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ,
ngày kỷ niệm trong năm của đất nước và địa phương.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, các tổ
chức chính trị, kinh tế, xã hội, đưa hoạt động TDTT trở thành nhu cầu, thói quen của
mỗi người dân.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT, chú trọng
phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB TDTT.
- Phối hợp tổ chức giải thi đấu cấp huyện; thành lập đoàn tham gia thi đấu các
giải cấp tỉnh, phấn đấu đạt nhiều huy chương các loại.
3.1.3. Lĩnh vực Du lịch:
- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về du lịch, Luật du lịch tạo môi
trường pháp lý thuận lợi cho phát triển du lịch; Tăng cường năng lực quản lý nhà
nước về du lịch từ huyện đến cơ sở, liên kết giữa du lịch với các ngành, lĩnh vực,
giữa xã vùng cao và vùng thấp trong huyện để phát triển du lịch; Tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm hoạt động du lịch.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030; Đề án “Phát triển du lịch huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025”.
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- Phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc sắc và đồng bộ, có giá trị gia tăng
cao, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế; Phát triển du lịch
"xanh" giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.
- Phát triển các điểm, tuor du lịch, quy hoạch, ưu tiên tiên tập trung đầu tư
phát triển các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch trọng điểm, đô thị du lịch của
huyện; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, thông tin - truyền thông, năng
lượng, cấp thoát nước, môi trường và các lĩnh vực liên quan đảm bảo đồng bộ để
phục vụ yêu cầu phát triển du lịch; từng bước hiện đại hóa mạng lưới giao thông
công cộng; quy hoạch không gian công cộng của thị trấn vầ trung tâm các xã; Đầu tư
nâng cấp, phát triển hệ thống hạ tầng xã hội về văn hóa, y tế.
- Triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện, chương trình quảng bá giới thiệu
du lịch Bắc Yên. Đẩy mạnh chuyên mục quảng bá du lịch trên Cổng Thông tin điện
tử của huyện và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước,
đội ngũ nhân viên, người lao động phục vụ trong ngành. Tổ chức các lớp bồi dưỡng,
nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du
lịch.
3.1.4. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công
tác gia đình:
a) Phong trào Toàn dân:
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp và đẩy mạnh phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý
của các cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò của các đoàn thể và tính tự quản của nhân
dân, làm chuyển biến rõ rệt môi trường văn hóa cơ sở; chú trọng công tác xây dựng
phong trào đơn vị văn hóa. Nhân rộng các mô hình điển hình trong xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Kế hoạch thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2030; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực
hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Chỉ đạo
đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; bản, tiểu khu văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa
năm 2022 và triển khai có hiệu quả Tổ chức tốt việc bình xét, thẩm định công nhận
các danh hiệu văn hóa, công tác thi đua khen thưởng.
Hướng dẫn cơ sở tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang, lễ hội.
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Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các xã, thị trấn.
b) Công tác gia đình: Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh về Luật phòng chống bạo lực gia đình; chiến lược phát triển
gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Tham mưu kiện toàn Ban chỉ
đạo công tác gia đình; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, kế hoạch tổ
chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt
Nam 28/6. Thu thập, tổng hợp số liệu, các chỉ số về gia đình theo quy định. Duy trì 5
Câu lạc bộ phát triển bền vững xã Mường Khoa và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ
nữ huyện xây dựng các mô hình Câu lạc bộ gia đình lồng ghép với các nội dung
khác. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia
đình ở bản, tiểu khu.
3.2. Cải cách hành chính
Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/3/2010 của UBND
tỉnh về triển khai nội dung cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn
2010-2020. Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn
La về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính và kế hoạch của
UBND huyện về công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động của các cơ quan QLNN.
Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành đối với các hoạt động kinh doanh
dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện, xử lý kịp thời các sai phạm
góp phần ổn định môi trường sinh hoạt văn hóa phục vụ đời sống tinh thần của nhân
dân. Đấu tranh và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn phòng
chống tham nhũng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
4. Chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch
(Có biểu kèm theo)
5. Giải pháp và tổ chức thực hiện
- Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện và của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Tăng cường sự phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các
tổ chức xã hội trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân
thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
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- Tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao thông qua các
Hội thi, Hội diễn, tổ chức các giải thi đấu thể thao và hoạt động thường xuyên tới cơ
sở, mở rộng hoạt động giao lưu TDTT.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt
việc sơ, tổng kết các phong trào, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở.
Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ công tác và báo cáo chuyên đề.
Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa.
- Bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa dân tộc. Khôi phục, lưu giữ
bản sắc văn hóa, tập quán tốt đẹp của dân tộc.
- Chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là đối với
các bản vùng sâu, vùng xa. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn
thể và nhân dân trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa,
dịch vụ văn hóa.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội thông tin lưu động huyện, đa dạng hóa các
hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin triển lãm, các hoạt động thể thao và du lịch,
phát huy hiệu quả các hoạt động tổ chức Lễ hội, giáo dục truyền thống. Giữ vững
hoạt động của hệ thống thư viện từ huyện đến cơ sở xã, thị trấn, chú trọng việc phát
triển và nâng cao chất lượng phục vụ của các điểm bưu điện văn hóa và các tủ sách
pháp luật; tăng cường các hình thức giới thiệu sách phục vụ nhu cầu thông tin của
nhân dân. Giữ vững hoạt động Đội chiếu bóng lưu động tại cơ sở phục vụ nhân dân.
- Huy động nguồn lực xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, th ể thao và du
lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư của các
chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn lực của địa phương và trong nhân dân.
- Tổ chức tốt các giải thi đấu thể dục thể thao trong năm; quản lý và phát huy
tốt cơ sở vật chất, tăng nguồn thu cho các hoạt động sự nghiệp.
Trên đây là nội dung cơ bản Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, th ể thao và
du lịch huyện năm 2022 của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Yên./.
Nơi nhận:
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu.

Phạm Thanh Bình

