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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

về lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu, năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về lĩnh 

vực văn hóa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 2496/KH-

UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Tập trung mọi nguồn lực của ngành, triển khai đồng bộ các hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa tham gia và hoàn 

thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu  

- Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện; chú 

trọng và chủ động lồng ghép hiệu quả nội dung, nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ 

của Kế hoạch với các chương trình, đề án, dự án khác. 

- Kế hoạch được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với nội dung và hình 

thức phong phú, thiết thực; phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn 

vị và điều kiện thực tiễn tại địa phương.  

II. NỘI DUNG 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng về Chương trình quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và các nội dung của Kế hoạch số 2496/KH-UBND 

ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; chú 

trọng tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và các gương 
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điển hình trong phong trào thi đua “Lai Châu chung tay xây dựng nông thôn mới” 

trên địa bàn tỉnh.  

2. Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới do ngành được phân 

công phụ trách 

2.1. Tiêu chí số 06 (Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa)  

- Cấp huyện: 

 Tập trung phối hợp, hỗ trợ 03 huyện (huyện Tam Đường, huyện Tân Uyên 

và huyện Than Uyên) dự kiến hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới về 

tiêu chí văn hóa vào năm 2025 đảm bảo các tiêu chí xã đạt chuẩn theo quy định tại 

Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cáo của tỉnh Lai Châu 

giai đoạn 2021- 2025. 

- Cấp xã: 

+ Phối hợp, hỗ trợ các huyện có các xã dự kiến công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới về tiêu chí văn hóa năm năm 2023 đảm bảo các tiêu chí xã đạt chuẩn theo 

quy định tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cáo của 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2025. 

+ Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện hỗ trợ 04 xã (xã San Thàng, xã 

Bản Bo, xã Phúc Khoa, xã Pha Mu) dự kiến công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao về tiêu chí văn hóa vào năm 2025 đảm bảo các tiêu chí xã đạt chuẩn theo 

quy định tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cáo của 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2025. 

- Cấp thôn bản: 

 Phối hợp, hỗ trợ các huyện có các thôn, bản của 54 xã đặc biệt khó khăn đạt 

chuẩn thôn, bản nông thôn mới về tiêu chí văn hóa theo Bộ tiêu chí của tỉnh đảm 

bảo các tiêu chí xã đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới 

và xã nông thôn mới nâng cáo của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2025 

2.2. Tiêu chí số 16 (Tiêu chí văn hóa) 

Triển khai công tác đăng ký và bình xét, công nhận danh hiệu “thôn, bản văn 

hóa” năm 2023. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình quốc gia xây 
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dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và các nội dung của Kế hoạch số 

2496/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm tạo ra sự 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát 

huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các mục 

tiêu và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

2. Tích cực tham mưu với các cấp có thẩm quyền tổng hợp, đề xuất đầu tư 

xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp theo hướng đạt 

chuẩn quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổng hợp đề xuất đầu tư cơ 

sở vật chất, mua sắm thiết bị duy trì và tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn 

hóa, thể thao và đầu tư phát triển hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh. 

3. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các cấp, ngành trong việc triển khai 

thực hiện các nội dung, danh mục nhiệm vụ trong Kế hoạch số 2496/KH-UBND 

ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và lĩnh 

vực, tiêu chí do ngành được phân công phụ trách. 

4. Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông 

thôn gắn với các hoạt động thế mạnh của ngành nâng cao hiệu quả phong trào văn 

hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác 

hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao; tăng cường xây dựng và nhân rộng mô 

hình phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn.  

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, thực hiện nghiêm túc việc bình xét các danh hiệu “Thôn, bản văn hóa”, “Gia 

đình văn hóa”; gắn các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” với cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và 

các phong trào thi đua khác trên địa bàn nhằm vận động, cổ vũ và tạo sức lan tỏa 

rộng rãi, thu hút đông đảo Nhân dân tích hưởng ứng và tham gia các nội dung của 

phong trào. 

6. Chủ động huy động các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa, lồng ghép các đề 

án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để thực hiện các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của 

Kế hoạch. 

8. Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương, 

khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới về văn hóa. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Chủ trì, tham mưu cho Ban Giám đốc Sở triển khai quán triệt, phổ biến các 

nội dung của Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 và các nội dung của Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 15/7/2022 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Hàng năm, tham mưu ban hành kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực 

thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch; thẩm định hồ sơ công nhận đạt chuẩn. 

- Tham mưu lồng ghép các đề án, dự án, chương trình mục tiêu đang triển 

khai để thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

- Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về 

lĩnh vực văn hóa. 

- Tham mưu triển khai các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông 

thôn mới” và các phong trào khác trên địa bàn. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. 

2. Phòng Quản lý Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục - 

Thể thao 

- Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

- Tham mưu xây dựng, phát triển phong trào thể thao quần chúng ở cơ sở; trú 

trọng phát triển các môn thể thao gắn với nông dân (đơn giản, dễ tập, chi phí ít). 

- Tham mưu phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các giải thể thao dành 

cho nông dân. 

3. Phòng Quản lý Du lịch:  

Tiếp tục tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình du lịch gắn với nông 

nghiệp, nông thôn. 

4. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động đưa thông tin về cơ sở; đẩy 

mạnh xây dựng, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng.  
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- Tăng cường củng cố, hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động của các thiết chế văn 

hóa, nhân rộng mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. 

- Tham mưu phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các hội thi, hội diễn 

dành cho nông dân. 

5. Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

- Triển khai quán triệt, phổ biến các nội dung của Kế hoạch đến toàn thể các 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch chủ động lồng ghép triển khai 

thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.  

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố 

- Tham mưu cho UBND huyện, thành phố triển khai hiệu quả các nội dung, 

nhiệm vụ trong Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Chủ động tham mưu triển khai các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng 

nông thôn mới” và các phong trào khác trên địa bàn. 

- Triển khai xây dựng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; xây 

dựng, nhân rộng các mô hình du lịch, câu lạc bộ văn hóa, thể thao và mô hình phát 

triển du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn. 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn, giải thể thao chuyên đề 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- UBND các huyên,TP (p/h); 

- Sở Nông nghiêp &PTNN (p/h); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TP (t/h); 

-Trung tâm VH, TT &TT các huyện, TP (t/h); 

- Lưu: VT, QLVH &GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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