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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Cẩm Thủy, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt động văn hóa 

cơ sở; xây dựng làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa; quản lý lễ hội; thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; cho cán bộ văn hóa cấp 

xã, cấp huyện tại huyện Cẩm Thủy  

Thực hiện Kế hoạch số 1179/KH-SVHTTDL, ngày 20/4/2020 củaSở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt động 

văn hóa cơ sở; xây dựng làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa; quản lý lễ hội; thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; cho cán bộ văn hóa cấp 

xã, cấp huyện tại huyện Cẩm Thủy. 

Đểcông tác phối hợp đảm bảo hiệu quả, chất lượng. UBND huyện Cẩm Thủy 

ban hành kế hoạchphối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt 

động văn hóa cơ sở; xây dựng làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa; quản lý lễ hội; 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; cho cán bộ văn hóa 

cấp xã, cấp huyện tại huyện Cẩm Thủy vớ các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

  Phối hợp và tổ chức lớp tập huấn kiến thức quản lý hoạt động văn hóa cơ sở; 

xây dựng làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa; quản lý lễ hội; thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; cho cán bộ văn hóa cấp xã, cấp huyện 11 

huyện miền núi tại huyện Cẩm Thủy nghiêm túc,chất lượng.  

Đảm bảo mọi điều kiện để các học viên về huyện Cẩm Thủy tham gia học tập 

đạt hiệu quả cao nhất. 

II.NỘI DUNG. 

1. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian 03 ngày, từ ngày 15 đến hết ngày 17/7/2020. 

- Thời gian Khai mạc vào 7
h
30 ngày 15/7/2020. 

- Địa điểm tại Trung tâm Hội nghị huyện Cẩm Thủy. 

2. Thành phần:  

Công chức văn hóa của các xã, thị trấn và công chức Phòng Văn hóa và thông 

tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 16 huyện gồm: Ngọc Lặc; 

Thạch Thành; Như Xuân; Lang Chánh; Quan Hóa; Mường Lát; Như Thanh; Thường 

Xuân; Bá Thước; Quan Sơn; Vĩnh Lộc; Yên Định; Hà Trung; Thị xã Bỉm Sơn; Thiệu 

Hóa; Cẩm Thủy. 



2 

 

Tổng số học viên: 350 người. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết tổ chức lớp tập huấn đảm bảo, đạt kết quả. 

- Kiểm tra, tổng hợp thông tin các nhà nghỉ, quán ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm thông báo đến các đơn vị tham gia tập huấn liên hệ nơi ăn, nghỉ. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị các điều kiện đón tiếp 

các đoàn đến tham gia tập huấn tại huyện. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng dự trù kinh phí tổ chức lớp 

tập huấn theo quy định. 

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND: 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các điều kiện trang trí Hội 

trường, âm thanh, bàn ghế, nước uống và các điều kiện khác phục vụ lớp tập huấn. Đặc 

biệt chuẩn bị các điều kiện tổ chức giao lưu, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm giữa lãnh đạo 

huyện và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trưởng đoàn. 

Tham mưu giấy mời Đại biểu tham gia buổi gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh 

nghiệm đảm bảo thời gian, thành phần. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND&UBND dự trù 

kinh phí tổ chức lớp tập huấn trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt theo quy định.  

4. UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch: 

Đăng ký thành phần tham gia tập huấn đúng thành phần theo kế hoạch. 

IV. KINH PHÍ: 

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn lấy từ nguồn ngân sách huyện năm 2020. 

Nhận được Kế hoạch Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.   

 
Nơi nhân:   
- Sở VHTTDL; (Để b/c) 

- UBND huyện; (Để b/c) 

- Ban Tuyên giáo HU; ( Để b/c) 

- Phòng TCKH; VPHĐND&UBND; VH&TT; (Để T/h) 

- UBND các xã, thị trấn; (Để T/h) 

- Trung tâm VH,TT, TT&DL (Để T/h) 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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