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      UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                                              CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                Số: 02/KH- PVHTT                                                                         Quảng Điền, ngày  13  tháng 01 năm 2016 
 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

Căn cứ vào nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2016 của ngành Văn hóa và Thông tin đã được UBND huyện 

Quảng Điền thông qua. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng kế hoạch các hoạt động trong năm 2016, 

cụ thể như sau: 
 

TT Nội dung công việc 

 

Đơn vị chỉ đạo Đơn vị, địa phương  

phối hợp thực hiện 

Dự kiến thời 

gian  

I. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ DỤC THỂ THAO 

01 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc "Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XIII và Nghị quyết HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

UBND huyện 

Phòng VH&TT; Trung tâm 

VHTT-TT; UBND các xã, thị 

trấn 

Cả năm 

02 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao: 

- Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII; 

- Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Bính Thân 

2016 

UBND huyện 

Phòng VH&TT; Trung tâm 

VHTT-TT; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

 

Tháng  

1, 2/2016 

03 
Xây dựng cổng chào ngang đường huyện 

Quảng Điền tại xã Quảng Thọ 
UBND huyện 

Phòng VH&TT; Trung tâm 

VHTT-TTcác cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Tháng  

1, 2/2016 

04 

Tổ chức Chương trình công diễn văn nghệ 

chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập 

Đảng, Mừng Xuân Bính Thân 2016 

UBND huyện 

Phòng VH&TT; Trung tâm 

VHTT-TT; Đài truyền thanh; 

các cơ quan, ban ngành, đoàn 

Ngày 

07/02/2016 

(Tối 29 Tết) 
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thể; UBND các xã, thị trấn 

05 Tổ chức Giải Cờ tướng năm 2016 Phòng VH&TT 

Trung tâm VHTT-TT; UBND 

các xã, thị trấn; CLB Cờ huyện 

Quảng Điền 

11/02/2016 

(Mồng 04 Tết) 

06 Hội Vật truyền thống làng Thủ Lễ 2016 Phòng VH&TT 

Trung tâm VHTT-TT; UBND 

thị trấn Sịa; UBND xã Quảng 

Phước và BĐH làng Thủ Lễ; 

Phòng Giáo dục & Đào tạo 

13/02/2016 

(Mồng 6 Tết) 

07 Tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu  Phòng VH&TT 
Trung tâm VHTT-TT; CLB 

thơ Tam Giang 

22/2/2016 

(Ngày 15/1 

Âm lịch) 

08 
Tham gia Giải Việt Giả Báo Thừa Thiên 

Huế 
Phòng VH&TT Trung tâm VHTT-TT huyện 

Ngày 

25/3/2016 

09 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm 

Ngày Thể thao Việt Nam 
Phòng VH&TT Trung tâm VHTT-TT 

Ngày 

27/3/2016 

10 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn 

hóa văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng 

Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng 

nhân dân các cấp. 

UBND huyện 
Phòng VH&TT và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Tháng 4, 

5/2016 

11 

Phối hợp triển khai các hoạt động hưởng 

ứng Festival Huế 2016; Tham mưu UBND 

huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao trong chương trình Lễ hội “Sóng nước 

Tam Giang” năm 2016 

UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm VHTT-TT; Các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể 

liên quan 

Tháng 

4,5,6/2016 

12 

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm: 

- 41 năm Ngày giải phóng quê hương 

Quảng Điền; 

- 41 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế 

và giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

UBND huyện 
Phòng VH&TT và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Quý I,II/2016 
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nước.  

- 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; 

- 62 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

13 
Tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật 

lần thứ III 
UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin, 

các cơ quan, đơn vị liên quan 
Tháng 6/2016 

14 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm: 

- 69 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7); 

- 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh nước CHXHCNVN 

UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm VHTT-TT; Các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể 

liên quan 

Quý II, III 

15 
Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng 

các làng, thôn, tổ dân phố văn hóa  
Phòng VH&TT 

Trung tâm VHTT-TT; các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Tháng 8/2016 

16 

Tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần 

chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 

2016 

Phòng VH&TT 
Trung tâm VHTT-TT; các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Tháng 8/2016 

17 
Tổ chức giải Cầu lông, Bóng bàn truyền 

thống huyện Quảng Điền lần thứ XIX  
Phòng VH&TT 

Trung tâm VHTT-TT; các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Tháng 8/2016 

18 

Tổ chức Giải bóng đá Thanh niên nông thôn 

huyện Quảng Điền và Tham gia Giải Bóng 

đá vô địch tỉnh T.T Huế năm 2016 

Phòng VH&TT 
Trung tâm VHTT-TT; các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Tháng 8/2016 

19 

Tham gia giải đua Ghe truyền thống  tỉnh 

Thừa Thiên Huế nhân kỷ niệm ngày Quốc 

khánh 02/9 

Phòng VH&TT Trung tâm VHTT-TT Tháng 9/2016 

20 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm: 

- 71 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân 

và 11 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; 

- 72 năm Ngày thành lập QĐNDVN. 

 

UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm VHTT-TT; Các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể 

liên quan 

Quý IV/2016 
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21 
Xây dựng Quy chế hoạt động Nhà văn hóa 

huyện, các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố 
UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm VHTT-TT huyện; 

UBND các xã, thị trấn, các 

thôn, tổ dân phố. 

Cả năm 

II. HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO ‘TDĐKXDĐSVH” 

22 

Kiểm tra công nhận mới và phúc tra công 

nhận giai đoạn danh hiệu cơ quan, đơn vị 

văn hóa. 

UBND huyện 

BCĐ phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”;  Phòng 

VH&TT; UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan, ban ngành 

liên quan; các trường học 

đóng trên địa bàn huyện  

Quý III/2016 

23 
Kiểm tra công nhận mới và phúc tra công 

nhận lại danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa 
UBND huyện 

BCĐ phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”;  Phòng 

VH&TT; UBND các xã, thị 

trấn 

Quý III, 

IV/2016 

24 
Phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân 
Phòng VH&TT 

Các thành viên BCĐ phong 

trào “TDĐKXDĐSVH”; 

UBND các xã, thị trấn 

Quý IV/2016 

25 

Tổ chức giải Đua ghe truyền thống lần thứ 

XIX kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam  

UBND huyện 

Phòng VH&TT; Công an 

huyện; BCHGQS huyện; 

Trung tâm VHTT-TT; các cơ 

quan, ban ngành liên quan; 

UBND các xã, thị trấn 

Tháng 

12/2016 

26 Luân chuyển sách về cơ sở Phòng VH&TT 
Trung tâm VHTT-TT; Thư 

viện các xã, thị trấn 

Quý  

I,II,III,IV/2016 

27 

Triển khai xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị" 

UBND huyện 
Phòng VH&TT, UBND các 

xã, thị trấn. 
Cả năm 

28 
Triển khai các hoạt động nâng cao chất 

lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
UBND huyện 

BCĐ phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”;  Phòng 
Cả năm 
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dựng đời sống văn hóa”. Kiểm tra hoạt 

động của BCĐ xây dựng cơ quan, đơn vị 

văn hóa. 

VH&TT; UBND các xã, thị 

trấn 

29 
Tiếp tục triển khai Đề án huyện điểm văn 

hóa gắn với xây dựng huyện nông thôn mới 
UBND huyện 

Phòng VH&TT; UBND các 

xã, thị trấn; 

Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Cả năm 

30 

Triển khai Kế hoạch học tập suốt đời trong 

các Thư viện, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ, 

Nhà thi đấu, Nhà trưng bày Hóa Châu, 

phòng truyền thống huyện. 

UBND huyện 
Phòng VH&TT; các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
Cả năm 

III. HOẠT ĐỘNG GIA ĐÌNH 

31 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc 

tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt 

Nam (28/6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực 

đối với phụ nữ (23/11) 

UBND huyện 
Phòng VH&TT và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Quý I, II, 

III/2016 

32 

Tổ chức tập huấn công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình; Tham gia 

tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và 

phòng, chống bạo lực gia đình tại Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Phòng VH&TT 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan; UBND các xã, thị trấn 
Quý II/2016 

33 

Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai công 

tác gia đình và thu thập số liệu công tác gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2016 

UBND huyện 
Phòng VH&TT, UBND các 

xã, thị trấn 
Cả năm 

34 

Tiếp tục triển khai công tác PCBLGĐ, củng 

cố phát triển và nhân rộng các mô hình 

phòng, chống BLGĐ ở địa phương 

UBND huyện 
Phòng VH&TT, UBND các 

xã, thị trấn 
Cả năm 

IV. HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 

35 Tổ chức  Hội thảo Du lịch UBND huyện 
Phòng Văn hóa và Thông tin; 

các cơ quan, đơn vị liên quan 
Quý II 
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36 

Phối hợp tổ chức kiểm tra công tác cứu nạn, 

cứu đuối tại các bãi biển, sông, ao, hồ, đầm 

phá trên địa bàn huyện 

UBND huyện 
Phòng VH&TT và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Quý III/2016 

37 
Xúc tiến công tác quảng bá tiềm năng và thế 

mạnh của du lịch Quảng Điền  
UBND huyện 

Phòng VH&TT và các địa 

phương, cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Cả năm 

38 

Phối hợp với dự án VIE/033 xây dựng Kế 

hoạch đầu tư phát triển du lịch cộng đồng ở 

xã Quảng Ngạn 

UBND huyện 

Phòng VH&TT; Dự án 

VIE/033 và UBND xã Quảng 

Ngạn. 

Cả năm 

V. HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN, BẢO TÀNG 

39 

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo, chống xuống 

cấp Di tích Mộ-Miếu Đặng Hữu Phổ (hạng 

mục Miếu thờ) và di tích Chùa Thành 

Trung; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tiến hành khảo sát lập hồ sơ trùng 

tu, tôn tạo, chống xuống cấp các hạng mục 

tại Khu lưu niệm Địa tướng Nguyễn Chí 

Thanh, Đình Thủ Lễ, Miều thờ Nguyễn 

Hữu Dật.  

UBND huyện 
Phòng Văn hóa và Thông tin 

các cơ quan, đơn vị liên quan 
Cả năm 

40 

Phối hợp sưu tầm các tài liệu, hiện vật 

trưng bày tại Khu lưu niệm Nhà thơ Tố 

Hữu 
UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể liên quan; UBND các xã, 

thị trấn 

Quý III/2016 

41 

Xúc tiến lập dự án khảo cổ và đầu tư khôi 

phục Phủ Bác Vọng gắn với Chùa Thiện 

Khánh, Miếu Bà Tờ, di tích lịch sử Đặng 

Hữu Phổ. 

UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

các cơ quan, đơn vị liên quan; 

UBND các xã, thị trấn 

Cả năm 

42 
Phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Thư viện Khoa học Thành phố 
UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

UBND các xã, thị trấn 
Cả năm 
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Hồ Chí Minh nghiên cứu, sưu tầm số hóa 

tài liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện 

43 

Phối hợp với UBND xã Quảng Thành 

nghiên cứu đưa Nhà trưng bày Hóa Châu đi 

vào hoạt động 

UBND huyện 
Phòng Văn hóa và Thông tin; 

UBND xã Quảng Thành 
Cả năm 

44 

Phối hợp với Bảo tàng Lịch sử và Cách 

mạng tỉnh nghiên cứu lập hồ sơ khoa học 

Đình, Chùa Khuông Phò là di tích kiến trúc 

Nghệ thuật cấp tỉnh 

UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

UBND thị trấn Sịa; Tổ dân 

phố Khuông Phò 

Cả năm 

45 

Triển khai các hoạt động nhằm phát huy giá 

trị của các di tích văn hóa - lịch sử trên địa 

bàn huyện gắn với phát triển du lịch 

UBND huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Phòng GD và ĐT; Huyện 

đoàn; các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể liên quan; 

UBND các xã, thị trấn. 

Cả năm 

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

46 
Phát hành ấn phẩm Xuân Bính Thân năm 

2016 
UBND huyện Phòng VH&TT 

Tháng 

01/2016 

47 

Phổ biến các tác phẩm âm nhạc qua 2 đợt tổ 

chức trại sáng tác văn học nghệ thuật của 

huyện Quảng Điền tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện   

UBND huyện Phòng VH&TT Quý II/2016 

48 

Phối hợp tiến hành thanh, kiểm tra các hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng 

Phòng VH&TT 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Công an huyện; UBND các xã, 

thị trấn 

Cả năm 

49 

Tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản về 

hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng 

UBND huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Quý I/2016 

50 

Duy trì hoạt động của trang thông tin điện 

tử của phòng Văn hóa  và Thông tin: 

http;//pvhttquangdien.thuathienhue.gov.vn 

Phòng VH&TT 

Phòng VH&TT; Trung tâm 

VH,TT-TT; UBND các xã, thị 

trấn. 

Cả năm 

http://www.songnuoctamgiang.com.vn/
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cập nhật tin bài, hình ảnh hoạt động của 

ngành; các địa phương; cập nhật các văn 

bản hành chính, thủ tục hành chính liên 

quan đến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du 

lịch; Thông tin và Truyền thông 

51 

Tiếp tục rà soát các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Internet đảm bảo điều kiện hoạt động 

theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

UBND huyện 
Phòng VH&TT, 

UBND các xã, thị trấn 
Cả năm 

52 
Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành 

chính theo theo đúng quy trình.  
UBND huyện Phòng VH&TT Cả năm 

53 
Phối hợp thực hiện Kế hoạch tuyên truyền 

cải cách hành chính trên địa bàn huyện 
UBND huyện 

Phòng VH&TT và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Cả năm 

54 

Nâng cấp trang thông tin điện tử của Phòng; 

đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông 

tin, đưa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 và 4 vào ứng dụng tại trang thông tin điện 

tử của Phòng. 

UBND huyện 
Phòng VH&TT  và các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Cả năm 

55 Xây dựng ấn phẩm Xuân Đinh Dậu 2017 UBND huyện Phòng VH&TT Quý IV/2016 
 

Trên đây là kế hoạch chi tiết các hoạt động  của ngành Văn hóa và Thông tin năm 2016, tùy vào tình hình và 

điều kiện một số hoạt động có thể thay đổi. Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ có thông báo cụ thể sau. 

 Nơi nhận:    TRƯỞNG PHÕNG 
- UBND huyện;             

- Sở VHTT và DL; 

- Sở Thồng tin và Truyên thông;     (Báo cáo) 

- Ban Tuyên giáo huyện ủy; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các ngành liên quan; 

- Trung tâm VHTT-TT huyện; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- CV phòng VH&TT;Trung tâm VHTT-TT;                                                                                                                                                         Nguyễn Ánh Cầu 

- Lưu VT. 

 


