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KẾ HOẠCH
Về việc kiểm tra chỉ đạo thực hiện công tác

khai thác công năng sử dụng thiết chế văn hóa cấp xã

Thực hiện Quyết định số 5711/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch
UBND huyện về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra chỉ đạo thực hiện khai thác
công năng sử dụng thiết chế văn hóa cấp xã;
UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện khai
thác công năng sử dụng thiết chế văn hóa cấp xã, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Siết chặt công tác quản lý nhà nước (QLNN) trên lĩnh vực VH&TT, nhất
là đối với các thiết chế văn hóa nhằm khai thác tốt công năng sử dụng của thiết
chế văn hóa, phục vụ nhu cầu VHVN, TDTT ngày càng cao của nhân dân.
- Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện khai thác công năng sử dụng thiết
chế văn hóa cấp xã, cấp thôn đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đảm bảo
duy trì, nâng cao các tiêu chí chuẩn Nông thôn mới (NTM) trong lĩnh vực Văn
hóa và Thông tin; phục vụ trong công tác chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao,
Khu dân cư NTM kiểu mẫu.
2. Yêu cầu:
- Nội dung và hình thức tổ chức kiểm tra cụ thể, thiết thực, hiệu lực, hiệu
quả, có sức lan tỏa sâu rộng.
- Kiểm tra định kỳ theo tháng, có báo cáo đánh giá thực trạng làm cơ sở
để huyện xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong công tác QLNN thuộc lĩnh
vực theo thẩm quyền.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện khai thác công năng sử dụng thiết
chế văn hóa cấp xã, cấp thôn (nhất là Trung tâm văn hóa cấp xã) tại các xã, thị
trấn trên địa bàn nhằm phục vụ công tác chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao,
Khu dân cư NTM kiểu mẫu, cụ thể:
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- Kiểm tra việc sắp xếp cơ sở vật chất tại các thiết chế văn hóa, thể thao
cấp xã đã thiết thực, hiệu quả, đa năng, phục vụ rộng rãi các đối tượng, lứa tuổi
chưa? Công tác chỉ đạo thực hiện chỉnh trang, duy tu, san gạt, cắt cỏ, vệ sinh,…
sân vận động, nhà luyện tập thể thao tại Trung tâm văn hóa cấp xã đảm bảo sạch
sẽ, gọn gàng, theo đúng quy định không?
- Kiểm tra việc xây dựng hệ thống văn bản về tổ chức, quản lý, điều hành
đối với các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, cấp thôn như: Nội
quy, quy chế hoạt động; phân công, phân nhiệm cho người trực tiếp quản lý tại
các thiết chế văn hóa;….
2. Kiểm tra 100% Trung tâm Văn hóa cấp xã; các thiết chế văn hóa cấp
thôn trên địa bàn huyện nhằm:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm làm chuyển biến và
nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và người dân
về vai trò, vị trí, tác dụng của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong tình hình
xây dựng và phát triển KT-XH của huyện hiện nay.
- Nắm bắt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động VHVN, TDTT
gắn với nhu cầu thông tin, vui chơi, giải trí của người dân. Phát động rộng rãi
các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với
điều kiện sinh hoạt và nhu cầu của nhân dân.
- Đánh giá thực trạng và rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo phát huy công
năng sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, coi đây vừa là nhiệm vụ có
tính chiến lược lâu dài, vừa trọng tâm, cấp bách, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội, giữ vững an ninh quốc phòng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội gắn với việc
tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án số 172/ĐA-UBND, ngày 22/01/2021
của UBND huyện Vĩnh Tường về phát triển Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh
Tường giai đoạn 2021-2026.
- Nắm bắt thực tế công tác xã hội hóa các hoạt động VHVN, TDTT, huy
động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng hệ thống thiết chế văn
hóa, thể thao cơ sở.
3. Qua kiểm tra thực tế, xã, thị trấn nào không thực hiện hoặc có thực hiện
công tác QLNN, khai thác công năng sử dụng đối với Trung tâm văn hóa cấp xã
nhưng chưa đảm bảo theo yêu cầu, Tổ sẽ báo cáo để xem xét trách nhiệm của
người đứng đầu cấp xã.
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4. Thời gian kiểm tra: Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 5711/QĐUBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện sẽ có Thông báo bằng văn
bản cụ thể.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 5711/QĐ-UBND ngày
08/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện
- Thực hiện nghiêm theo Thông báo phân công nhiệm vụ của Tổ trưởng
tổ công tác.
- Các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các xã,
thị trấn được phân công phụ trách trong quá trình thực hiện chỉnh trang, duy tu,
san gạt, cắt cỏ, vệ sinh,… sân vận động, nhà luyện tập thể thao tại Trung tâm
văn hóa cấp xã đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng theo quy định; chuẩn bị các tài liệu
và báo cáo trước Tổ kiểm tra.
2. Phòng Văn hoá & Thông tin
- Là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp Tổ công tác ban hành: Văn bản
chỉ đạo, biểu mẫu tổng hợp, thông báo lịch làm việc,…
- Tập hợp các Văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác QLNN
về VH&TT, nhất là các văn bản về quản lý, chỉ đạo phát huy công năng sử dụng
các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ Tổ công tác.
3. UBND các xã, thị trấn
- Khẩn trương chỉ đạo thực hiện chỉnh trang, duy tu, san gạt, cắt cỏ, vệ
sinh,… sân vận động, nhà luyện tập thể thao tại Trung tâm văn hóa cấp xã đảm
bảo sạch sẽ, gọn gàng theo quy định.
- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác tốt công năng sử
dụng đối với Trung tâm văn hóa cấp xã.
- Chuẩn bị các văn bản chỉ đạo của cấp xã về công tác QLNN đối với các
thiết chế văn hóa trên địa bàn.
- Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch
UBND huyện nếu: Để sân vận động cỏ mọc cao, rậm rạp, um tùm; không
triển thực hiện các giải pháp phát huy công năng sử dụng của Trung tâm
văn hóa cấp xã (trong thời gian không thực hiện giãn cách xã hội).
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Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện khai thác công
năng sử dụng thiết chế văn hóa cấp xã, thôn. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị;
UBND các xã, thị trấn trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VH, TT& DL tỉnh (B/c);
- TTHU; TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện (B/c);
- Các thành viên Tổ công tác (để t/h);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
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